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ÖSSZEFOGLALÓ

A b!n cse lek mé nyek fel de rí té se so rán a szem ta núk val lo má sa i nak pon tos sá ga és meg bíz ha tó -
sá ga el en ged he tet len kö ve tel mény, a va ló élet ese mé nyei so rán ta pasz talt kö rül mé nyek azon ban
nem ked vez nek sem a tor zí tá sok tól men tes meg fi gye lés nek, sem a tör té né sek pon tos el" hí vá -
sá nak. Még fel n"tt szem ta núk is kön  nyen be fo lyá sol ha tók a fel idé zés mód ja és kö rül mé nyei,
il let ve a fel tett kér dé sek ál tal, és haj la mo sak le het nek té ves em lé kek ki ala kí tá sá ra (Loftus, 2003;
Frenda et al., 2011). Fel me rül a kér dés: ho gyan se gít het jük a pon tos és tor zí tá sok tól men tes
em lék el" hí vást? Je len vizs gá lat ke re té ben a szem ta nú-em lé ke zet tel kap cso la tos ku ta tá sok ered -
mé nye ként lét re jött egyik leg ígé re te sebb tech ni kát, a kog ni tív in ter jút (Fisher és Geiselman,
1984, idé zi Dando és Milne, 2009), va la mint a stan dard ki hall ga tá si mód szert ha son lí tot tuk
ös  sze ma gyar fel n"tt min tán. Ered mé nye ink nem er" sí tet ték meg a kog ni tív in ter jú ha té kony -
sá gát iga zo ló ko ráb bi ku ta tá so kat (Geiselman et al., 1985, 1986; Memon et al., 2010a), úgy
t! nik, a tech ni ka ál tal tá masz tott na gyobb kog ni tív er" fe szí tés az információel"hívást men  nyi -
sé gi és mi n" sé gi szem pont ból is gyen gít he ti ön ma gá ban a sza bad fel idé zés hez ké pest. Ugyan -
ak kor a vizs gált kor osz tály rend kí vül si ke res volt a meg fi gyelt ese mé nyek lé nye gi ele me i nek
ki eme lé sé ben, kü lö nö sen a cse lek mé nyek meg va ló su lá si mód ját le író ele me ket il le t" en.
Mind emel lett az is fon tos ered mény, hogy a leg több he lyes in for má ci ót a nyi tott kér dé sek re
ad ták a sze mé lyek, alá tá maszt va ezen kér dés tí pus ha té kony sá gát. El gon dol kod ta tó, hogy in -
ter jú tech ni ká tól füg get le nül a részt ve v"k nagy ré sze nem tud ta ki vé de ni az in ter jú alatt ka pott
fé le ve ze t" su gal ma zá so kat, ami meg er" sí ti azon ko ráb bi ta pasz ta la tok re le van ci á ját, mi sze rint
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a leg op ti má li sabb ered mény el éré se ér de ké ben a ki hall ga tá si pro ce dú ra so rán be fo lyá so ló ha -
tá sok tól men tes, sza bad ese mény fel idé zést tá mo ga tó kö rül mé nye ket kell biz to sí ta nunk.

Kulcs sza vak: szem ta nú-em lé ke zet, kog ni tív in ter jú, sza bad fel idé zés, szuggesztibilitás, té ves
em lé kek, té ves in for má ci ós ha tás, nyi tott kér dé sek

Em lé ke ink nem csu pán ta pasz ta la ta ink ös  szes sé gét je len tik: ma guk ban fog lal ják azt is, mit gon -
do lunk az adott ese mény r"l, mit mond tak ró la má sok, mit hi szünk, mi re kö vet kez te tünk a tör -
tén tek b"l (Loftus, 2003). Rend kí vül ér zé ke nyek va gyunk a kül s" for rá sok ból ka pott in for má -
ci ók ra, ame lyek gyak ran su gal ma zó ak, vagy ese ten ként félrevezet"ek is le het nek, és kön  nyen
be épül het nek em lé ke ink be, meg ha mi sít va azok pon tos tar tal mát (Loftus, 2002). Em lé ke ze tünk
sé rü lé keny sé gé ben a kér de zé si fo lya mat so rán nyúj tott pon tat lan vagy fél re ve ze t" su gal ma -
zá son túl me n" en, ter mé sze te sen, szo ci á lis té nye z"k is sze re pet ját sza nak – mint a nor ma tív
tár sas nyo más a ki kér de zés so rán vagy az en nek kö vet kez té ben fel lé p" sa ját em lé kek ben való
el bi zony ta la no dás (Wright et al., 2009) –, je len ta nul mány ban azon ban az em lék el" hí vást befo -
lyá so ló kog ni tív fo lya ma tok sze re pé nek vizs gá la tát ál lít juk el" tér be.

Az em lé ke zet ku ta tók az utób bi mint egy száz év so rán szá mos té nye z"t azo no sí tot tak, ame -
lyek a pon tos em lé ke zést be fo lyá sol ják: lé nye ges töb bek kö zött az in for má ció is mét l" dé sé -
nek szá ma, az is mét lé sek kö zöt ti id" in ter val lum, az in ger anyag tí pu sa vagy az el" hí vást se -
gí t" kul csok (Roediger és Gallo, 2002). Az em lé ke zést már az adott ese mény el"t ti té nye z"k
is be fo lyá sol hat ják: sze mé lyes ru tin ja in kat és for ga tó köny ve in ket el" sze re tet tel hasz nál juk,
amen  nyi ben egy ke vés bé meg szo kott ese mén  nyel ta lál ko zunk, vagy túl sá go san ter hel tek
kog ni tív er" for rá sa ink. Gyak ran hi á nyos vagy fragmentált em lé ke ink !r je it sa ját for ga tó köny -
ve ink se gít sé gé vel egé szít jük ki, vagy az ere de ti em lé ket a so ro za tos be szá mo lók al kal má val
for ga tó köny ve ink ben tá rolt in for má ci ók kal tes  szük szí ne seb bé, ami ugyan csak té ves em lé kek -
hez ve zet (Haber és Haber, 2000).

2002-ben a 100. olyan ame ri kai sze mélyt en ged ték sza ba don 21 év után, akit té ves ta nú -
val lo más ok nak kö szön he t" en bör tön re ítél tek ne mi er" szak el kö ve té sé ért, ám a DNS-bi zo nyí -
té kok se gít sé gé vel több mint két év ti zed múl tán si ke rült be bi zo nyí ta ni az ár tat lan sá gát (Loftus,
2002). Hos  szú évek ku ta tá si ered mé nyei rá vi lá gí tot tak ar ra, hogy az em be ri em lé ke zet rend -
kí vül sé rü lé keny, az ese mény után ka pott in for má ci ók könnyen mó do sít hat ják, tö röl he tik 
a meg lé v" em lé ke ket, vagy új, té ves em lé ke ket hoz hat nak lét re. 

A „té ves em lék” fo gal ma egy 1992-es szim pó zi um hoz köt he t", ahol Elisabeth Loftus mu -
tat ta be ered mé nye it a fel n"t tek em lé ke ze té be si ke re sen „be ül te tett” té ves gye rek ko ri em lé kek -
r"l, amely kí sér le ti mód szer az „el vesz ve egy be vá sár ló köz pont ban” (lost-in-the-mall technique)
né ven vált is mert té (Pezdek és Lem, 2007). Ös  szes sé gé ben az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy
van nak sze mé lyek, akik nél a tel je sen új, min den va ló ság ala pot nél kü lö z" „em lé kek” is olyan
mély gyö ke ret ver het nek su gal ma zás ha tá sá ra az em lé ke zet ben, hogy a sze mély tel jes ma ga -
biz tos ság gal sa ját já nak köny ve li el azo kat, és van nak, akik még az után is ne he zen hi szik el,
hogy té ves em lék r"l van szó, mi u tán a kí sér let ve ze t"k fel vi lá go sít ják "ket (Loftus és Pickrell,
1995). A té ves em lé kek ki ala ku lá sá nak hát te ré ben Loftus nem a gyen ge for rás mo ni to ro zást
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vagy a hely te len ta lál ga tást fel té te le zi el s" sor ban, sok kal in kább a té ves in for má ció el fo ga dá sát,
ami ab ban az eset ben je lent ke zik, ha a sze mé lyek nem biz to sak a sa ját em lé ke ik pon tos sá gá -
ban, és az ese mény után ka pott in for má ci ó val úgy ér zik, hogy ki tud ják pó tol ni a hé za go kat
(Loftus, 1989, 2003; Já nos és Baczó, 2006). A szem ta núk em lé ke ze tét vizs gál va is ha son ló je -
len sé ge ket ta pasz tal ha tunk, ezért rend kí vül fon tos kér dés, hogy ha va la ki egy b!n cse lek mény
vagy bal eset ta nú ja (vagy ál do za ta) lesz, men  nyi re ké pes pon to san vis  sza idéz ni az ese mé nye -
ket, és mi tör té nik, ha a ki hall ga tás so rán olyan kér dé se ket kap, ame lyek va la mi lyen mó don
be fo lyá sol ják az em lék fel idé zés fo lya ma tát (Loftus, 2003). 

A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SA JÁ TOS SÁ GAI

Ál ta lá ban a szem ta núk az ese ményt csak egy szer lát ják, nem szá mí ta nak rá el" re, rö vid ide -
ig tart, rá adá sul az el kö ve t"k igye kez nek meg ne he zí te ni az ese mény spe ci á lis je gye i nek meg -
jegy zé sét, pél dá ul sa ját ma guk ál cá zá sá val. Emel lett az er" szak és a fegy ver (weapon focus)
az ered mé nyek sze rint túl sá go san is ma gá ra von ja a fi gyel met, ez ál tal hát rál tat va a periferiális
je gyek meg fi gye lé sét (Loftus, 1974; idé zi Baddeley, 1999; Fulero, 1998), és ami ta lán az egyik
leg fon to sabb, hogy a ki kér de z" irá nyí tott kér dé sei is ha tal mas ve szélyt rej te nek ma guk ban
(Loftus és Palmer, 1974; idé zi Baddeley, 1999). Az el"b bi je len ség az úgy ne ve zett té ves in -
for má ci ós ha tás (misinformation effect), amely rész ben a nyo mo za ti el já rás su gal ma zó mód -
já ra utal, ugyan ak kor ar ra is, hogy a szem ta núk sa ját kör nye ze tük és a mé dia ál tal is szá mos,
az em lé ke ket meg ha mi sí tó té nye z" nek van nak ki té ve, amely el len nem tud nak vé de kez ni
(Loftus, 2003; Frenda et al., 2011). 

A szem ta núk ese té ben te hát fo ko zott je len t" sé ge van an nak, hogy egy tel je sen tisz ta, tor zí -
tás men tes em lé ket nyer jünk. Eh hez azon ban a kö vet ke z" há rom fel té tel nek el en ged he tet le nül tel -
je sül nie kel le ne: a sze mély még nem be szélt sen ki vel vagy nem hal lott sem mit, ami óta az eset
tör tént; el" ször szá mol be az ese mény r"l; il let ve a ta nú el s" val lo má sa so rán nem kap be fo lyá -
so ló kér dé se ket, csu pán olya no kat, ame lyek to vább gör dí tik a be szá mo lót (pél dá ul: „azu tán mi
tör tént?”). A ki hall ga tá sok so rán gyak ran hi szik vagy ér zik úgy a sze mé lyek, hogy a „nem em -
lék szem” vagy „nem va gyok biz tos ben ne” vá la szok ina dek vá tak, és ezért in kább ki egé szí tik 
a be szá mo ló ju kat, amely in for má ci ók a több szö rös is mé tel ge tés sel be is épül nek az adott em -
lék be, ez ál tal meg ha mi sít va an nak tisz ta sá gát és füg get len sé gét. Mind emel lett ha a ta nú el bi zony -
ta la ní tó, a sa ját tu dá sá val el len té tes in for má ci ó kat kap, ha a for rás autoriter vagy meg bíz ha tó sze -
mély, il let ve ha a ta nú em lé ke in ko he rens, hi á nyos, eset leg el lent mon dá sos, az utó lag ka pott
in for má ci ók be épü lé se még na gyobb esél  lyel meg tör té nik (Haber és Haber, 2000). 

Az em lé ke ze ti fo lya ma tok mel lett nem fe led kez he tünk meg az élet ko ri té nye z"k r"l sem.
Kü lö nö sen az 5–6 éves nél fi a ta labb gye re kek haj la mo sak fél re ér tel mez ni a lá tot ta kat, és
gyak ran meg vál toz tat ják a tar tal mat a be szá mo ló juk ban a leg ki sebb be fo lyá so lás kö vet kez té ben,
ke vés bé tud ják el dön te ni, hogy mi az, amit el kell mon da ni uk, és mi az, amit nem, va la mint egy
ki hall ga tá si hely zet rá juk sok kal fé le lem kel t"bb ha tás sal bír, mint id" sebb tár sa ik ra (Ceci és
Bruck, 1993). Ugyan így az öre ge dés is je len t"s vál to zást hoz hat az em lé ke ze ti tel je sít mény ben.
Aho gyan a kis gye re kek, az id" sek is csök kent tel je sít ményt mu tat nak a fel n"t tek hez ké pest,
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70 év fö lött az ered mé nyek sze rint mind kvan ti ta tív, mind kva li ta tív te kin tet ben le rom lik a tel -
je sít mény (Hertzog és Dunlosky, 1996; idé zi Haber és Haber, 2000). Ezen ter mé sze tes okok -
ból fa ka dó em lé ke ze ti hi bák mel lett azon ban szá mos „mes ter sé ges” té ves em lék is el" for dul,
ame lye ket pél dá ul ma ga a ki kér de z" sze mély in du kál (Fisher et al., 2002).

Mind ezek fé nyé ben te hát el en ged he tet le nül szük sé ges a ki hall ga tá sok so rán az adek vát
kö rül mé nyek és ki kér de zé si tech ni kák meg vá lasz tá sa an nak ér de ké ben, hogy az em lé ke zet re
ha tó ká ros kül s" ha tá sok tól meg kí mél jük a ta nút. Ezek a té nye z"k azon ban ál ta lá ban nem kap -
nak kel l" hang súlyt a ki hall ga tá sok so rán, ezért is for dul ha tott el", hogy az Egye sült Ál la mok -
ban kö rül be lül 3000 olyan eset r"l szá mol tak be, mely ben a bí ró ság hely te len íté le tet ho zott,
ame lyet a té ves ta nú val lo más ok ala poz tak meg (Bo ros, 2003). Ép pen ezért el en ged he tet le nül
fon tos, hogy az em lé ke ze ti fo lya ma tok mel lett a ki hall ga tá si be fo lyá sol ha tó ság hát te ré ben álló
té nye z"k kel is tisz tá ban le gyünk. 

A szem ta núk be fo lyá so lá sá nak két tí pu sát kü lön böz te tik meg, ez a kü lönb ség té tel pe dig
a té ves in for má ci ók azon na li vagy kés lel te tett el fo ga dá sán, em lék be va ló be épü lé sén ala pul
(Schooler és Loftus, 1993; idé zi Eisen et al., 2002). A be fo lyá sol ha tó ság hát te ré ben kog ni tív
és szo ci á lis té nye z"k egy aránt sze re pet ját sza nak (így az em lé ke ze ti m! kö dés mel lett nem elha -
nya gol ha tó a kér de z" sze mély au to ri tá sá nak ha tá sa sem), ezek bo nyo lult össz já té ká nak fel tá -
rá sa ko moly ki hí vást je lent az al kal ma zott ku ta tá sok szá má ra (Bruck és Melnyk, 2011).

A ku ta tá sok ered mé nyei sze rint a be fo lyá so lás ál ta lá nos je len sé gén túl me n" en egyé ni kü -
lönb sé gek is meg ha tá roz zák, hogy egy sze mély mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ha tó (Eisen et al.,
2002): az egyet ér t" vá lasz adá si ten den cia, il let ve a Big Five Ba rát sá gos ság sze mé lyi ség je gyé -
ben ta pasz tal ha tó egyé ni kü lönb sé gek f" ként az azon na li be fo lyá so lá si ha tás sal; míg a vi zua -
li zá ci ós ké pes sé gek fej lett sé ge el s" sor ban a kés lel te tet tel; a hipnábilitás pe dig mind ket t" vel
kap cso lat ban áll. 

A KI HALL GA TÁ SOK PSZI CHO LÓ GI AI HÁT TE RE

Egy nyolc va nas évek ben vég zett fel mé rés sze rint ar ra a kér dés re, hogy mi a b!n ügyi nyo mo -
zá sok leg fon to sabb ös  sze te v" je, a rend "rök szin te egy be hang zó an vá la szol ták, hogy a ta nú -
val lo más ok (Sanders, 1986; idé zi Bo ros, 2003; Fisher et al., 2002; Fulero, 1998). A té ves ta -
nú val lo más ok ko moly, ese ten ként vég ze tes kö vet kez mé nyei mi att az 1980-as évek t"l kezd ve
szá mos ta nul mány vizs gál ta, hogy ho gyan ala kít ha tó ki meg fe le l" ki hall ga tá si kon tex tus, 
ha té kony ki kér de zé si pro to koll.

Meg tör tént ese tek és pe rek le ira ta i nak új ra elem zé sei (mint pél dá ul a McMartin-eset, lásd
rész le te sen Stephen J. Ceci és Maggie Bruck 1995-ben meg je lent köny vé ben) szá mos olyan
hi bás tech ni ká ra hív ták fel a ku ta tók fi gyel mét, ame lyek al kal ma zá sa tor zí tó ha tá sú le het a ta -
nú val lo más ok ban (Shobe és Kihlstrom, 2002): így su gal ma zó kér dé sek; szo ci á lis nyo más gya -
kor lás, po zi tív és ne ga tív kö vet kez mé nyek ki lá tás ba he lye zé se, fo lya ma tos kér dés is mét lé sek
a várt vá la szig, a fel té te le zett ese mény el kép zel te té se a ta nú val. Mind ezek alap ján meg szü le -
tett a SIRR-modell, amely négy alap ve t" ki té telt ja va sol a ki hall ga tó sze mé lyek szá má ra: a su -
gal ma zó kér dé sek (Suggestive questions), a szo ci á lis nyo más (social Influence), a meg er" sí tés
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(Reinforcement), va la mint a köz vet len ta pasz ta la tok tól va ló el tá vo lo dás, pél dá ul a spe ku lá ció
(Removal from direct experience) ke rü lé sét (Garven et al., 1998; Shobe és Kihlstrom, 2002).

Így te hát a ha gyo má nyos ki hall ga tá si el já rá so kat is ér de mes az zal kez de ni, hogy a ta nú
sa ját sza va i val szá mol jon be a lá tott ese mény r"l, anél kül hogy kér dé sek kel vagy más egyéb
mó don be fo lyá sol nánk a ta nút, vagy fél re ve ze t" in for má ci ó kat ad nánk ne ki, és csak ez után kö -
vet kez het nek a kér dé sek, ame lyek so rán ugyan csak lé nye ges a fél re ve ze t" su gal ma zá sok el -
ke rü lé se (Geiselman et al., 1985). 

A KOG NI TÍV IN TER JÚ

A kog ni tív in ter jú tech ni ká já nak ki fej lesz té se Edward Geiselman és Ronald Fisher (1984, idézi
Geiselman et al., 1985, 1986) ne vé hez f! z" dik, amel  lyel a szem ta núk ki hall ga tá sá nak leg op -
ti má li sabb, leg ha té ko nyabb mód sze rét kí ván ták lét re hoz ni. A kog ni tív in ter jú négy sza ka sza
a kö vet ke z": (1) az ese mény so rán ak tu á li san fenn ál ló kon tex tus és sze mé lyes kör nye zet men -
tá lis új ra te rem té se; (2) min den le het sé ges in for má ció fel idé zé se, te kin tet nél kül ar ra, hogy 
a sze mély men  nyi re íté li lé nye ges nek az adott in for má ci ót; (3) a tör té né sek el me sé lé se for dí -
tott id" rend ben; va la mint (4) fel idé zés egy má sik pers pek tí va hasz ná la tá val (Geiselman et al.,
1984; idé zi Geiselman et al., 1985, 1986; Baddeley, 1999).

A kog ni tív in ter jú sza ka szai kö zül ket t", a kon tex tus men tá lis új ra te rem té se, il let ve a le -
he t" leg több in for má ció sza bad fel idé zé se a kó dolt és az el" hí vó kon tex tus kö zöt ti át fe dést kí -
ván ja ma xi má lis ra nö vel ni, a má sik két fá zis pe dig két olyan tech ni ka al kal ma zá sát fog lal ja
ma gá ban, ame lyek kü lön bö z" mó don se gí te nek el jut ni a kó dolt in for má ci ók hoz (Geiselman
et al., 1985). A la bo ra tó ri u mi ered mé nyek sze rint a stan dard ki hall ga tá si mód szer nél sok kal
ha té ko nyabb a kog ni tív in ter jú tech ni ka, több he lyes in for má ció el" hí vá sát te szi le he t" vé –
ugyan ak kor az el múlt év ti ze dek nem vál toz tat tak azon a té nyen, hogy na gyon ke vés ered mény
áll ren del ke zés re a la bo ra tó ri u mon kí vül, te re pen ké szült ku ta tá sok ból (Geiselman et al.,
1986; Memon et al., 2010a). A mód szer ha té kony sá gá nak mé ré sét ne he zí ti a vizs gá la tok ösz -
 sze vet he t" sé ge: mind az ese mény jel le gét (köz vet len ta pasz ta lat vagy vi de o film), az ese mény -
ben va ló rész vé tel mód ját (ak tív vagy pas  szív), a kés lel te tés mér té két, il let ve a kont roll ként
al kal ma zott in ter jút te kint ve is je len t" sek a kü lönb sé gek. 

Egy 1999-ben ké szült metaelemzés (Köhnken et al., 1999) ta nul sá ga sze rint több pon tos
em lé ket hív nak el" a sze mé lyek a kog ni tív in ter jú val – kü lö nö sen rö vid del az ese mény után –,
ugyan ak kor ha tá sá ra meg nö vek szik a té ves em lék el" hí vá sok szá ma is. Memon és mun ka tár -
sai kö zel múlt ban (2010a) pub li kált ta nul má nyá ban 57 kog ni tív in ter jú val fog lal ko zó em pi ri -
kus cikk (és ben ne 65 kí sér let) ered mé nye it fel dol goz va meg er" sí tet ték, hogy a kog ni tív in -
ter jú kü lön fé le vál to za ta i nak hasz ná la ta több pon tos rész let el" hí vá sát tet te le he t" vé 
a sze mé lyek szá má ra, ugyan ak kor meg nö vel te a té ves em lék rész le tek el" hí vá sá nak esé lyét is
(ki sebb, de szig ni fi káns ha tás). Ezek ben a ta nul má nyok ban azon ban a kog ni tív in ter jú több -
fé le tí pu sát al kal maz ták, így az ese tek kö zel fe lé ben an nak mó do sí tott és nem az ere de ti vál -
to za tát – no ha ez utób bit ta lál ták el len ál lóbb nak az em lé ke ze ti hi bák kal szem ben (Memon et
al., 2010a).
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A la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek (pél dá ul a gyak ran al kal ma zott fil men be mu ta tott cél ese -
mény) öko ló gi ai validitása – ter mé sze te sen – meg kér d" je lez he t", ezért ké s"b bi ku ta tá suk so -
rán Geiselman és mun ka tár sai, hogy nö vel jék a vizs gá lat ér vé nyes sé gét, hi va tá sos tisz te ket kér -
tek fel a ki hall ga tá sok le bo nyo lí tá sá ra. A stan dard hoz ké pest a kog ni tív in ter jú 17%-kal több
in for má ci ót ered mé nye zett, füg get le nül a nem t"l, az élet kor tól, a szocioökonómiai stá tusz tól
vagy az et ni kai ho va tar to zás tól (Geiselman et al., 1986). En nek el le né re a mód szer hasz ná la -
ta még ko ránt sem min de nütt ter jedt el az igaz ság szol gál ta tás ban. F" ként az Egye sült Ál la mok -
ban, Ka na dá ban, Nagy-Bri tan ni á ban és Auszt rá li á ban ta lál koz ha tunk olyan, az igaz ság ügy ben
dol go zó sze mé lyek kel, akik a tech ni kát is me rik és hasz nál ják, va la mint olyan ese tek kel,
ame lyek nél az el já rás so rán a szem ta nú kat va ló ban ez zel a tech ni ká val kér dez ték ki (Dando
és Milne, 2009). Ugyan ak kor, még ha is me rik és eset leg hasz nál ják is a tech ni kát, gya ko ri, hogy
an nak csak bi zo nyos ré sze it al kal maz zák a szak em be rek, míg egyes ele me it szin te min dig mel -
l" zik (Dando et al., 2008).

A KOG NI TÍV IN TER JÚ SZA KA SZA I NAK BE MU TA TÁ SA

Az ere de ti kog ni tív in ter jú négy sza kasz ból áll. A kon tex tus men tá lis új ra te rem té se so rán a sze -
mély igyek szik vis  sza idéz ni a fi zi kai és pszi chés kon tex tust, amely ben az ese ményt lát ta, ez -
zel mint egy in du kál va azon vis  sza em lé ke zést se gí t" kul csok ak ti vá ló dá sát, ame lyek se gí te nek
az ese mény rész le te i nek pon tos fel idé zé sé ben (Dando és Milne, 2009). Ez a kom po nens a kó do-
lás specificitási el mé le ten alap szik (Tulving és Thomson, 1973, idé zi Dando és Milne, 2009),
amely sze rint a kontextuális in for má ci ók je len t"s mér ték ben ké pe sek ser ken te ni az em lé ke -
ze ti m! kö dést, az az ha az el" hí vás nál azok az in for má ci ók is je len van nak, ame lyek a ta nu -
lás, kó do lás so rán is kö rül vet ték a sze mélyt, az em lé ke ze ti tel je sít mény ja vul ni fog. Ha bár ez
fi zi ka i lag nem min dig le het sé ges, pél dá ul ál ta lá ban nem tér nek vis  sza a ta núk a ki hall ga tás fo lya -
mán ar ra a hely szín re, ahol a b!n cse lek ményt lát ták, ugyan ak kor a szub jek tív ál la pot, az ak ko ri érzé -
sek és han gu lat vis  sza idé zé se is je len t"s ha tás sal le het az em lé ke zet ha té kony m! kö dé sé re
(Fisher et al., 2002).

A „me sél jen el min dent” sza kasz ban a sze mé lyek azt az inst ruk ci ót kap ják, hogy a té nyek
meg vál toz ta tá sa nél kül szá mol ja nak be a le he t" leg több rész let r"l a lá tot tak kal kap cso lat ban,
ar ról is, amit eset leg lé nyeg te len nek ítél nek. Ugyan ak kor ez egy ne héz ké rés a ki kér de zett sze -
mé lyek re néz ve, hi szen az egy más sal kap cso lat ban ál ló em lék nyo mok bo nyo lult há ló za ta,
amely az ese ményt kó dol ja, több em lé ke zést se gí t" kulcs hoz is kap cso ló dik, és ha ezek va la -
me lyi ke nem ak ti vá ló dik, ak kor az em lék tel jes egé szé r"l sem lesz ké pes pon to san be szá molni
a sze mély (Dando és Milne, 2009). Emi att sok in for má ció nem ke rül fel idé zés re eb ben a szakasz -
ban, ezért is ik tat tak be a szer z"k még to váb bi, az em lé ke zést se gí t" tech ni ká kat. 

A for dí tott id" rend ben tör té n" el me sé lés egy olyan mne mo tech ni ka, amely nek se gít sé gé vel
az eset leg ko ráb ban még el nem hang zott in for má ci ók is el" hív ha tó ak ká vál nak. A tech ni ka alap -
ja az az el mé let, mi sze rint az em lé kek el" hí vá sát je len t" sen be fo lyá sol hat ják a ko ráb ban szer -
zett is me re te ink, ta pasz ta la ta ink, il let ve meg lé v" sé má ink és for ga tó köny ve ink (Schank és
Abelson, 1977, idé zi Dando és Milne, 2009). Ezek a sé mák id" ben ren de zett, struk tu rált kere tet
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ad nak tör té ne te ink nek, és em lé ke ink nek is, ez azon ban akár té ves em lé ke ket is ered mé nyez -
het. Kü lö nö sen ak kor tá masz ko dunk a már meg lé v" for ga tó köny ve ink re, ha új, szo kat lan ese -
mé nyek kel ta lál ko zunk, és en nek ha tá sá ra haj la mo sak va gyunk csak a sé má ink hoz il lesz ke -
d" in for má ci ó kat meg je gyez ni, il let ve amen  nyi ben a lá tot tak interferálnak a már meg lé v"
tu dá sunk kal, az új ta pasz ta la to kat azu tán em lé ke ze tünk ben át is for mál hat juk, hogy a dis  szo -
nan cia meg sz!n jön. A sé mák ab ban az eset ben is „hasz no sak”, ha az em lé ke ink ben lé v" hé -
za go kat sze ret nénk ki pó tol ni, és „nem tu dom, nem em lék szem” vá la szok he lyett in kább tu -
dás bá zi sunk ból me rí tünk in for má ci ó kat (Dando és Milne, 2009). A for dí tott id" rend ép pen ar ra
szol gál, hogy meg aka dá lyoz za ezen sé mák ak ti vá ló dá sát, hi szen így a for ga tó köny vek és az
em lék r"l va ló be szá mo ló ezen vál to za ta kö zött meg le he t" sen le csök ken az át fe dés. 

A pers pek tí va vál tás szin tén egy olyan kom po nens, amely to váb bi új in for má ci ók fel idé -
zé sét hi va tott le he t" vé ten ni. Ami kor a sze mé lyek ar ról szá mol nak be, mi az, amit "k lát tak,
ak kor nyil ván va ló an azok az ada tok ke rül nek el" tér be, ame lyek az " pers pek tí vá ju kat te kint -
ve lé nye ge sek vol tak. Ugyan ak kor va ló szí n! leg nem csak eze ket az in for má ci ó kat kó dol ják,
ezért ha el tá vo lod nak a sa ját szem szög ük t"l, ak kor ko ráb ban el nem hang zott in for má ci ók is
el" hív ha tó vá vál hat nak, ame lye ket sa ját pers pek tí vá juk ból nem ta lál tak fon tos nak (Haber és
Haber, 2000; Dando és Milne, 2009). 

A mód szert mind emel lett szá mos kri ti ka is ér te. A ku ta tók sze rint ugyan is nem csu pán 
a pon tos em lé ke zést se gí t", ha nem azt hát rál ta tó tech ni kák is lé tez nek, me lye ket a kog ni tív in -
ter jú so rán is hasz nál hat nak a ki kér de z"k. Loftus és mun ka tár sai (Garry et al., 1996; Loftus,
1998, idé zi Fisher et al., 2002) pél dá ul amel lett ér vel nek, hogy az irá nyí tott vi zu a li zá ci ós tech -
ni kák szá mos té ves em lék kép z" dé sé nek áll hat nak hát te ré ben, és er re le het pél da e mód szer -
ben a kon tex tus men tá lis új ra te rem té se. Ezért lé nye ges, hogy a ki kér de z" sze mély ne ad jon
inst ruk ci ót ar ra, hogy a vi zu a li zá ció so rán mi lyen té nye z" ket épít sen be a kép be a ta nú, és csak
olyan ese ményt kép zel jen el, ami r"l ko ráb ban ver bá li san be szá molt, ez zel meg gá tol va 
a hozzá adó dó té ves in for má ci ók be épü lé sét. A kog ni tív in ter jú tech ni ka egy má sik sza ka szát,
a „me sél jen el min dent” sza kaszt egyéb kri ti kák is ér ték. Esze rint, mi vel a sze mélyt fel szó lít -
ják, hogy min den ap ró rész let r"l szá mol jon be, ak kor is, ha lé nyeg te len nek tart ja, ez zel mint -
egy sza bad ke zet ad nak ne ki a ta lál ga tás ra és a meg ala po zat lan in for má ci ók köz lé sé re (Milne,
1997, idé zi Fisher et al., 2002). 

Ma gyar or szá gi ku ta tá sok ed dig még nem vizs gál ták, hogy mi lyen tech ni kák se gít he tik fel -
n"tt po pu lá ci ó ban a ta nú val lo más ok meg bíz ha tó sá gá nak nö ve lé sét. Je len ku ta tás cél ja, hogy
a ha gyo má nyos ki hall ga tá si tech ni ka, va la mint az Egye sült Ál la mok ban, Ka na dá ban, az
Egye sült Ki rály ság ban és Auszt rá li á ban már sok kal szé le sebb kör ben is mert és al kal ma zott
kog ni tív in ter jú tech ni ka (Fisher és Geiselman, 1984, idé zi Dando és Milne, 2009) ha té kony -
sá gát ma gyar or szá gi fel n"tt min tán ös  sze ha son lít sa, va la mint a két tech ni ka ha té kony sá gá ban
rej l" kü lönb sé gek le het sé ges oka i nak egy ré szé re rá vi lá gít son. Kí ván csi ak vol tunk to váb bá arra
is, hogy a ki hall ga tá sok so rán mi lyen in for má ci ók azok, ame lyek kön  nyeb ben el" hív ha tó ak
a szem ta núk szá má ra, va gyis a cse lek mény f" vo na lát kö ve tik-e a sze mé lyek egy-egy ese mény
meg fi gye lé sé nél, vagy in kább a periferiális rész le tek ra gad nak meg job ban az em lé ke ze tük -
ben. Van-e a tör té nést fel épí t" ele mek men tén bár mi lyen kü lönb ség a ki kér de zé si mód függ -
vé nyé ben – hi szen, mint ko ráb ban em lí tet tük, a kog ni tív in ter jú mód sze ré vel a sze mé lye ket
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pró bál ják el tá vo lí ta ni a sé mák men tén tör té n" em lék fel idé zés stra té gi á já tól na gyobb fi gyel -
met szen tel ve a kontextuális rész le tek nek (Dando és Milne, 2009). Vé gül pe dig a vizs gá lat igye -
ke zett rá vi lá gí ta ni a kü lön bö z" kér dés tí pu sok (mint nyílt, zárt, il let ve su gal ma zó kér dé sek) ha -
té kony ság be li kü lönb sé ge i re is, va la mint ar ra, hogy a fél re ve ze t" in for má ci ót tar tal ma zó
su gal ma zó kér dé sek nek, va gyis az azon na li be fo lyá so lá si ha tás nak mi lyen mér ték ben ké pe -
sek el len áll ni a sze mé lyek at tól füg g" en, hogy el"t te mi lyen ki hall ga tá si tech ni ká val tör tént
a ki kér de zé sük.

A VIZS GÁ LAT BE MU TA TÁ SA

Az el" ze tes szak iro dal mi ada tok ra hi vat koz va azt fel té te lez tük, hogy az ere de ti kog ni tív in -
ter jú tech ni ká val (to váb bi ak ban CI rö vi dí tés sel) ki kér de zett fel n"tt sze mé lyek több he lyes in -
for má ci ót hív nak el" a stan dard tech ni ká val (to váb bi ak ban SI) ki kér de zett tár sa ik nál. A té ves
in for má ci ók te kin te té ben épp el len ke z" ha tást vár tunk el, ugyan csak el" ze tes ered mé nyek alap -
ján azt fel té te lez tük, hogy a kog ni tív in ter jú so rán ke ve sebb té ves adat hang zik el (Geiselman
et al., 1985, 1986, 1989; Dando és Milne, 2009).

Az ese ményt al ko tó in for má ció tí pu sát il le t" en is el vá rá so kat fo gal maz tunk meg, amely
fel té te lez he t" kü lönb sé gek el mé le ti alap ját az ön élet raj zi em lé ke zet kü lön bö z" el" hí vá si mo -
dell jei je len tik. Mind a mai na pig vi ta tár gya, hogy a cse lek vé sek kel kap cso la tos in for má ciók
je len tik-e az esemény(élmény)felidézés ge rin cét (mint pél dá ul Rieser et al., 2001), vagy bár -
mely on to ló gi ai ka te gó ria (Barsalou, 1988) men tén – mint pél dá ul sze rep l"k, id" pont, hely -
szín – ak ti vá lód hat nak ezek. En nek meg fe le l" en el kü lö nít he t" ek egy ese mény cse lek mé nyé -
hez kap cso ló dó cse lek vé ses ele mek, és az azt ki egé szí t" egye di, perceptuális, kontextuális
in for má ció egy sé gek. Má sik ol dal ról kö ze lít ve: kér dés, hogy az ál ta lá nos tör té net váz ba, for -
ga tó könyv be il l" tör té net elem r"l van-e szó (az az, ami tu dá sunk ren del ke zés re áll ar ról pél dául,
hogy mi lyen egy bank rab lás) vagy azon kí vü li elem r"l, ame lyet az id" be li, tér be li egy be esés
kap csol ugyan azon ese mény hez. Az el"b bi tí pus ba tar to zó ese mény egy sé ge ket ne vez tük te -
ma ti kus, míg utób bit nem te ma ti kus ele mek nek ku ta tá sunk ban. Az em lé ke ze ti ke re sés mo dell -
jei (mint pél dá ul Rieser et al., 2001; Conway, 2005) az ál ta lá nos ese mény sé ma (il let ve mint
Conway el" hí vá si mo dell jé ben a m! kö d" szelf ál tal mediált cél rend szer) men tén szer ve z" d"
ke re sé si fo lya ma tot fel té te lez nek. Az in for má ci ók tí pu sát il le t" en mind ezek tük ré ben az volt
az el vá rá sunk, hogy a kog ni tív in ter jú mód sze re job ban se gí ti az ese mé nyek te ma ti kus szá lá -
nak fel idé zé sét, mint a stan dard tech ni ka, mi vel a kü lön bö z" mne mo tech ni kák le he t" vé te szik
a pon tos, nem csu pán az adott sze mély szem pont já ból lé nye ges in for má ci ók el" hí vá sát (Haber
és Haber, 2000) és azok el vá lasz tá sát más ko ráb bi ese mé nyek ta pasz ta la tá tól. A mód szer to -
váb bá fel té te lez he t" en a for ga tó köny vek t"l va ló el tá vo lo dás és kontextuális in for má ci ók
meg "r zé se ré vén se gít he ti az egye di spe ci fi kus (perceptuális) eseményösszetev"k részletgazdag
meg "r zé sét. 

Vé ge ze tül fel té te lez tük, hogy a sze mé lyek ös  szes sé gé ben a nyi tott vé g! kér dé sek re ad nak
na gyobb esél  lyel he lyes vá laszt, szem ben a zárt, il let ve a fél re ve ze t" kér dé sek kel (Garven et
al., 1998; Shobe és Kihlstrom, 2002). Er re az in ter jú tí pu sa is ha tás sal le het, va gyis a kog ni tív
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in ter jú tech ni ká val ki kér de zett sze mé lyek vár ha tó an több he lyes és ke ve sebb té ves vá laszt ad -
nak az in ter jú utá ni sza kasz ban fel tett kér dé sek re, va la mint a fél re ve ze t" kér dé sek ese té ben
ke vés bé lesz nek fo gé ko nyak a su gal ma zás ra és a té ves in for má ció tar tal mak ra (Fisher et al.,
2002; Dando és Milne, 2009).

MÓD SZER

Kí sér le ti sze mé lyek
A vizs gá lat ban ös  sze sen 42 f" vett részt, akik vé let len sze r! en ke rül tek a két kí sér le ti fel té tel
va la me lyi ké be: 21 f" a stan dard (SI), il let ve 21 f" a kog ni tív in ter jú val (CI) ki hall ga tott cso -
port ba. A sze mé lyek to bor zá sa rész ben fel hí vás sal, egye te mi ke re te ken be lül tör tént (16 f"),
míg a min ta fenn ma ra dó ré szé nek to bor zá sá hoz (26 f") hó lab da mód szert al kal maz tunk. Az SI
cso port ban az át lag élet kor 28 év volt (20 és 54 év kö zött), 5 fér fi és 16 n"; 12 f" kö zép fo kú,
9 f" fel s" fo kú leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zett. A CI cso port ban a sze mé lyek
át lag élet ko ra 30 év volt (20 és 55 év kö zött), 9 fér fi és 12 n"; 7 f" kö zép-, 14 f" fel s" fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zett. Az SI és a CI cso port nem-, élet kor- és is ko lai vég zett ség be li el osz -
lá sa ki egyen lí tett volt, egyik vál to zó te kin te té ben sem volt szig ni fi káns kü lönb ség a két cso -
port kö zött.

Esz kö zök
A kí sér le ti sze mé lyek egy há rom és fél per ces fil met néz tek vé gig (a film internetes hi vat ko -
zá sa: http://www.youtube.com/watch?v=FeHm6P7mr10; le töl tés ide je: 2011. feb ru ár 10.). 
A film a het ve nes évek ben ké szült, egy fegy ve res bank rab lást mu tat be, er" sza kos, nyu gal mat
meg za va ró je le ne tek nél kül. A sze mé lyek hang nél kül néz ték a ke vés pár be szé det tar tal ma zó,
ere de ti leg an gol nyel v! fil met, el ke rü len d" a nyelv tu dás be fo lyá so ló ha tá sát. A ve tí tés min -
den eset ben egy csön des szo bá ban tör tént, ahol a sze mé lyek fi gyel mét sem mi sem von ta el.
A kí sér let má so dik sza ka szá ban dik ta fon se gít sé gé vel rög zí tet tük a sze mé lyek ki kér de zé se it.
A kí sér le ti sze mé lyek be le egye zé sét el" ze te sen ki kér tük a fel vé tel ké szí tés sel kap cso la to san,
il let ve is mé tel ten fel hív tuk a fi gyel mü ket, hogy a kí sér let ben va ló rész vé tel ano nim, és a hang -
fel vé tel csak az ada tok elem zé se kor ke rül fel hasz ná lás ra.

El já rás
Ese mény be mu ta tá sa
A sze mé lyek a kí sér let el s" fá zi sá ban egy fil met néz tek meg, a kö vet ke z" inst ruk ci ó val: „Most
egy rö vid, né hány per ces fil met fog lát ni! Ne le p"d jön meg, hogy nem fog hal la ni han got, csak
an  nyi a fel ada ta, hogy néz ze vé gig a je le ne tet!” Az uta sí tás ban nem hang zott el, hogy kon cent -
rál ja nak az ap ró rész le tek re, il let ve az sem, hogy a kí sér let má so dik sza ka szá ban mi lesz a sze -
mé lyek fel ada ta a film mel kap cso lat ban. A kí sér let ele jén min den sze mély tá jé koz ta tást ka pott
ar ról, hogy a vizs gá lat két ré szes lesz, va la mint hogy a kí sér let pon tos cél ját csak utó lag tud -
hat ják meg. Ezek után min den ki ön ként dönt he tett a rész vé telt il le t" en. 
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Ese mény fel idé zés
A kí sér let má so dik ré szé re 24–48 órás kés lel te tés után ke rült sor, amely egy, a film mel kap -
cso la tos, egyé nen kén ti ki kér de zé si pro ce dú rát fog lalt ma gá ban. A ki kér de zés tí pu sá tól füg g" -
en két cso port ba ke rül tek a sze mé lyek vé let len sze r! en, az egyik cso port (21 f") egy stan dard
„ki hall ga tá si” szi tu á ci ó ban vett részt, amely sza bad fel idé zés sel kez d" dött, majd a ki hall ga -
tó ál tal fel tett kér dé sek re kel lett vá la szol ni uk. A CI cso port (21 f") részt ve v"i ese té ben a ki -
kér de zés kog ni tív in ter jú tech ni ká val tör tént, majd "k is kér dé se ket kap tak, ez a rész meg egye -
zett az zal, ami az SI cso port má so dik sza ka sza volt. 

1. Kog ni tív vagy stan dard in ter jú 
A stan dard in ter jú ese té ben, amely tu laj don kép pen sza bad fel idé zést je len tett a ha gyo má nyos
ér te lem ben, a sze mé lyek a kö vet ke z" inst ruk ci ót kap ták: „A teg na pi na pon egy fil met né zett
meg, és most ar ra ké rem, hogy me sél jen el min dent, ami a fil men lá tott ese mé nyek kel kap cso -
lat ban eszé be jut! Bár mi lyen ap ró rész let fon tos le het, ezért ké rem, pró bál jon vis  sza em lé kez -
ni mi nél pon to sab ban, és mond jon el min dent, ak kor is, ha úgy gon dol ja, hogy nem lé nye ges!”
Ezt kö ve t" en a ki hall ga tó sze mély sem mi lyen uta lás sal vagy to váb bi inst ruk ci ó val nem za var -
ta meg a kí sér le ti sze mé lyek be szá mo ló ját. Ami kor a sze mé lyek be fe jez ték a be szá mo lót, a kí -
sér let ve ze t" to váb bi, eset leg még a sze mé lyek eszé be ju tó újabb rész le tek iránt ér dek l" dött, és
ab ban az eset ben, ha ilyen már nem volt, kö vet ke zett a kér dé sek b"l ál ló sza kasz.

A kog ni tív in ter jú (Geiselman, Fisher et al., 1984; idé zi Geiselman et al., 1985, 1986, 1989)
so rán el" ször a film né zés kon tex tu sá nak men tá lis új ra te rem té sét szor gal maz ta a kí sér let ve ze t":
„Ké rem, gon dol jon vis  sza a teg na pi nap ra, ami kor a fil met lát ta! Pró bál ja meg vis  sza idéz ni,
hol volt ak kor, mi lyen tár gyak, sze mé lyek vet ték kö rül, mi lyen volt az id" já rás és a kör nye -
zet! Em lé kez zen vis  sza, ho gyan érez te ma gát ak kor, mi lyen gon do la tok és ér zé sek me rül tek
fel Ön ben a film meg né zé se köz ben!” Ez után kö vet ke zett az in ter jú má so dik sza ka sza, amely
az „idéz zen fel min dent!” fá zis volt: „Ké rem, mond ja el, mit lá tott a film ben, és pró bál jon meg
mi nél pon to sab ban be szá mol ni ar ról, ami re em lék szik, sem mi lyen rész le tet ne hagy jon ki, még
ak kor sem, ha úgy gon dol ja, hogy nem fon tos!” Az ezt kö ve t" sza kasz ban tör tént a for dí tott
id" ren d! fel idé zés: „Az imént úgy mond ta el az ese mé nye ket, aho gyan azok id" ben egy mást
kö vet ték. Most ar ra ké rem, pró bál jon id" ben vis  sza fe lé ha lad ni, és me sél je el az ese mé nye ket
a leg utol só tól a leg el s" fe lé ha lad va. Ha eset leg úgy kön  nyebb, vá las  szon ki egy olyan rész -
le tet, amely a leg job ban meg ra gadt az em lé ke ze té ben, és kezd je on nan, majd ha lad jon on nan -
tól kezd ve id" ben el" re és hát ra.” Az in ter jú ne gye dik sza ka szá ban kö vet ke zett a pers pek tí -
va vál tás: „Most pró bál ja meg fel idéz ni az ese mé nye ket egy má sik pers pek tí vá ból, egy olyan
sze mé lyé b"l, aki szin tén je len volt a cse lek mény le zaj lá sá nál. Pél dá ul pró bál jon be le he lyez -
ked ni egy olyan sze mély he lyé be, aki nek va la mi lyen je len t" sebb sze re pe volt az ese mé nyek -
ben, és mond ja el, hogy " mit lát ha tott!” Ez után eb ben a cso port ban is az utol só sza kasz kö -
vet ke zett, mely ben kér dé se ket kap tak a sze mé lyek.

2. Irá nyí tott kér dé sek
Az utol só sza kasz meg egye zett a két cso port ese té ben. En nek so rán a ki hall ga tó sze mély 16
kér dést tett fel, amely b"l 6 nyílt vé g! kér dés volt (pél dá ul: hány el kö ve t! lát ha tó a fel vé te len?),
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5 zárt kér dés (va gyis alap ve t" en igen vagy nem vá laszt igé nyelt a sze mé lyek t"l, de mi vel er -
re exp li cit inst ruk ci ót nem kap tak, így ad hat tak rész le te zet tebb vá laszt is, így pél dá ul: el! ször
a n! lé pett be az épü let be?), 5 pe dig fél re ve ze t" kér dés (a kér dés ma gá ban fog lalt va la mi lyen
ha mis in for má ci ót, vagy egy nem lé te z", a film ben meg nem tör tént ese mény re kér de zett rá,
mint pél dá ul a ka bát le írá sá ra, ho lott vi rág cso kor ba rej tet ték a fegy vert a rab lók: hogy né zett
ki a ka bát, ami be a har ma dik el kö ve t! a fegy ve rét rej tet te?). A 16 kér dés ará nyo san tar tal ma -
zott a már ko ráb ban be mu ta tott tör té net épí t" szem pont ok ál tal (te ma ti kus vagy nem te ma ti -
kus; cse lek vé ses vagy perceptuális) lét re jött ka te gó ri ák ba so rol ha tó kér dé se ket, mind egyik -
b"l né gyet (1. táb lá zat). Így pél dá ul a már be mu ta tott nyi tott kér dés, amely az el kö ve t"k
szá má ra kér de zett rá, a perceptuális-tematikus ka te gó ri á ba tar to zott.

1. táb lá zat. A kü lön bö z" in for má ció tí pu sok ra vo nat ko zó kér dé sek el osz lá sa

A kér dé se ket min den eset ben random sor rend ben kap ták a sze mé lyek. A vá lasz adást kö -
ve t" en a kí sér let ve ze t" nem adott meg er" sí tést vagy su gal ma zást az zal kap cso lat ban, hogy 
a sze mé lyek jól vá la szol tak-e, er r"l csak a kí sér let vé gez té vel kap hat tak tá jé koz ta tást, ami kor
min den ki meg tud hat ta a kí sér let va ló di cél ját is. A két cso port az in ter júk id" tar ta má ban ki -
egyen lí tett volt, nem volt szig ni fi káns kü lönb ség az át la gos in ter jú hossz te kin te té ben (t(40) =
0,597 nem szign.).

A ki kér de zés ba rát sá gos kö rül mé nyek kö zött zaj lott, a fel ada tot nem ki hall ga tó tiszt vé -
gez te és nem ki hall ga tó te rem ben, te hát a ta núk ra ne he ze d" nyo mást és a ki hall ga tá sok lég körét
a kí sér le ti el já rás nem te rem tet te meg, a két tech ni ka ha té kony sá gá nak nor mál kö rül mé nyek
kö zött tör té n" ös  sze ha son lí tá sa volt a cél.

Az ada tok kó do lá sa
A ki kér de zés so rán el hang zott em lék be szá mo lók kó do lá sa men  nyi sé gi és mi n" sé gi szem pont -
ból is meg tör tént, az in ter jú egyes sza ka sza i ban kü lön-kü lön. A kvan ti ta tív elem zés so rán az el -
hang zott in for má ció egy sé gek men  nyi sé gi sor ra vé te le tör tént a két cso port ban, il let ve az egyes
sza ka szok ban kü lön-kü lön. A pon tos sá gi mu ta tót az ad ta, hogy az el hang zott in for má ci ók közül
me lyek vol tak he lye sek, té ve sek, rész ben helyt ál ló ak, és a kér dé sek ese té ben hány „nem tu dom”
vá lasz ér ke zett. Az in for má ci ó kat al tí pus ok ra bon tot tuk, asze rint, hogy azok a cse lek mény f" -
szá lá ba il lesz ked tek-e (esze rint le het tek tematikusak vagy nem tematikusak), il let ve az alap -
ján, hogy ma gá ra a cse lek mény re vo nat koz tak vagy an nak meg va ló su lá si mód já ra (eb b"l 
a szem pont ból pe dig le het tek cse lek vé se sek vagy perceptuálisak). Mind ezen el kü lö ní tés a koráb -
ban is mer te tett for ga tó köny ve ken ala pu ló em lé ke zés gon do lat me ne tén nyug szik (lásd Schank
és Abelson, 1977; idé zi Dando és Milne, 2009), il let ve azok egye di sé gét biz to sí tó spe ci fi kus,
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il let ve kontextuális je gyek hoz zá kap cso lá sán az el" hí vás fo lya ma tá ban. Ezen ok ból ki fo lyó -
lag az egyes al tí pus ok se gít sé gé vel az in for má ci ó kat te hát ös  sze sen négy ka te gó ri á ba so rol -
tuk: te ma ti kus cse lek vé ses, te ma ti kus perceptuális, nem te ma ti kus cse lek vé ses, va la mint nem
te ma ti kus perceptuális (Ha lász, 2009). 

A fel vé te lek kó do lá sa egy, az imént fel so rolt ka te gó ri ák men tén el ké szí tett út mu ta tó
alap ján történt,1 ahol kü lön pon tot ér tek a he lyes, a té ves, va la mint a plusz in for má ci ók, az utób -
bi ak je len tet ték azo kat a rész le te ket, ame lyek a ko ráb bi sza ka szok hoz ké pest új, ad dig még el
nem hang zott tar ta lom mal bír tak. A kér dé sek ese té ben min den egyes kér dés ka pott egy ös  sze -
sí tett ér té ke lést, amely le he tett „jó vá lasz”, „rossz vá lasz”, „nem tu dom” vá lasz, va la mint „rész -
ben he lyes vá lasz”. Ezek után azt is meg néz tük, hogy az egyes kér dés cso por tok ra (nyílt, zárt,
fél re ve ze t" kér dé sek) ös  sze sít ve a négy ka te gó ri á ban hány he lyes, té ves és plusz in for má ció
ér ke zett vá lasz ként. Alap ve t" en a kér dé sek ki egyen lít ve kér dez tek az egyes in for má ció tí pu -
sok ra, va gyis 4 te ma ti kus cse lek vé ses, 4 te ma ti kus perceptuális, 4 nem te ma ti kus cse lek vé ses
és 4 nem te ma ti kus perceptuális in for má ci ót el" hí vó kér dést kap tak a sze mé lyek, ám az ösz -
 sze sí tett mu ta tók a vá la szok ban ezen felül el hang zó in for má ci ó kat is kó dol ták a négy ka te gó -
ria men tén. 

A kó do lás sza ka szon ként tör tént, az SI cso port ban a sza bad fel idé zést kö ve t" en a kér dé sek
sza ka sza kö vet ke zett, a CI cso port ban pe dig az „idéz zen fel min dent” sza kasszal kez d" dött,
ez után kö vet ke zett a „me sél je el for dí tott id" rend ben” sza kasz kó do lá sa, majd a „vált son pers -
pek tí vát” fá zis, vé gül pe dig ugyan úgy a kér dé sek re adott vá la szok ér té ke lé se és kó do lá sa. 
Az in for má ci ók a kó do lás so rán az út mu ta tó ban meg ha tá ro zott pont ér té ket kap ták a rész le te -
zett ség függ vény ben, és a tar ta lom pon tos sá gá tól füg g" en n"tt a he lyes vagy té ves in for má -
ci ók pont ér té ke. Az el nem hang zott in for má ci ó kért nem járt pont le vo nás. 

A kó do lás meg bíz ha tó sá gá nak ér de ké ben az in ter júk szö veg anya gá nak 31-31%-át (26 f"
ada ta it) az el s" kó do lón kí vül (R. É.) két füg get len, a vizs gá lat ki me ne te lé re vak má sod kó doló
(a kód rend szer al kal ma zá sá ra be ta ní tott egye te mi hall ga tó) is ér té kel te. A kó do lók kö zöt ti egye -
zés meg fe le l" mér té k! volt (Spearman-féle kor re lá ci ós mu ta tók át la ga: 0,714).

ERED MÉ NYEK

A két in ter jú tech ni ka ha té kony sá gá nak ös  sze ha son lí tá sa
Az ed di gi ada tok alap ján azt vár tuk, hogy a kog ni tív in ter jú val ki kér de zett sze mé lyek az in ter -
jú fo lya mán több he lyes, il let ve ke ve sebb té ves in for má ci ót idéz nek fel, mint azok a sze mé lyek,
akik nél a stan dard ki kér de zé si tech ni kát al kal maz tuk. Az ered mé nyek ér de kes mó don ez zel el -
len té te sen ala kul tak: va la men  nyi ki kér de zés so rán el" hí vott in for má ció egy sé get te kint ve az SI
cso port ten den cia szin ten ered mé nye sebb nek bi zo nyult (t(40) = –-1,795, p = 0,080), míg 
a CI cso port szig ni fi kán san több té ves em lék r"l szá molt be (a szóráshomogenitás sé rü lé se
miatt: d(31,827) = 2,490, p = 0,018). 

50 RÉPÁSI Éva–HALÁSZ Erna–KIRÁLY Ildikó

1 A kó do lá si út mu ta tó a szer z"k t"l hoz zá fér he t".



2. táb lá zat. Az SI és a CI cso port tel je sít mé nye az in ter júk so rán

Ös  sze tar to zó min tás t-pró bá val a kog ni tív in ter jú há rom in for ma tív sza ka sza alatt el hang -
zott he lyes és té ves in for má ci ók szá mát ös  sze ha son lít va ki de rül het szá munk ra, me lyik sza kasz
a leg ke vés bé ha té kony, és mi le het az eset le ges oka a stan dard in ter jú val szem ben mu ta tott hát -
rány nak. A sze mé lyek a leg több he lyes in for má ci ót a má so dik, „me sél jen el min dent” sza kasz
alatt idéz ték fel, a kü lönb ség a má so dik és har ma dik, va gyis a for dí tott id" rend (t(20) = 8,719,
p < 0,001), il let ve a má so dik és a ne gye dik, az az a pers pek tí va vál tás sza ka sza (t(20) = –8,049,
p < 0,001) ese tén is szig ni fi káns. A har ma dik és ne gye dik sza kasz kö zött ten den cia szin t! lett
a kü lönb ség (t(20) = 2,067, p = 0,052), esze rint a for dí tott id" rend ben tör té n" fel idé zés alatt
több he lyes in for má ci ót hív tak el" a sze mé lyek, míg az el" hí vott té ves in for má ci ók men  nyi -
sé gé ben a két sza kasz kö zött nem volt kü lönb ség (t(20) = 0,865, p = 0,397).

3. táb lá zat. A kog ni tív in ter jú há rom sza ka szá ban mu ta tott tel je sít mény

Az in ter jú tech ni kák ha tá sa a fel idé zett in for má ci ók tí pu sá ra
Fel té te le zé sünk sze rint a kog ni tív in ter jú ha tá sá nak kö szön he t" en a sze mé lyek több he lyes te -
ma ti kus in for má ci ót idéz nek fel, mint a stan dard in ter jún részt vett cso port, va la mint a for ga -
tó köny vek t"l va ló tá vo lo dás nak kö szön he t" en se gít he ti az egye di, perceptuális je gyek meg -
"r zé sét is a cse lek vé ses in for má ció tar tal mak kal szem ben.

Az el" z" pont ban rész le te zett ered mé nyek után nem meg le p", hogy a stan dard in ter jú -
val ki kér de zett sze mé lyek ad tak több te ma ti kus vá laszt, de ez a ten den cia a CI cso port ban is
je lent ke zett, "k is több te ma ti kus rész le tet idéz tek fel, mint nem te ma ti kust. A ve gyes több szem -
pon tos va ri an cia ana lí zis (cso por to sí tó vál to zó: in ter jú tí pu sa; ös  sze tar to zó szem pont: infor má -
ció tí pu sa) ered mé nyei sze rint te hát szig ni fi káns f" ha tás je lent ke zett az in for má ci ók típu sát te -
kint ve (te ma ti kus vs. nem te ma ti kus): F(1, 40) = 57,993, p < 0,001, és az in for má ció tí pus,
va la mint az in ter jú tech ni ka in ter ak ci ó ja is ten den cia szin t! ha tást mu ta tott: F(1, 40) = 2,913, 
p = 0,096. 
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A be szá mo lók ban a perceptuális je gyek vol tak több ség ben mind két cso port ban, te hát itt is
je lent ke zett in for má ció tí pus-f" ha tás: F(1, 40) = 81,874, p < 0,001, va la mint szig ni fi káns in ter -
ak ció az in ter jú tech ni ka és az in for má ció tí pus kö zött: F(1, 40) = 4,694, p = 0,036. Az in ter jú tí -
pus f" ha tá sa itt is ten den cia szin t! f" ha tást mu ta tott: F(1, 40) = 3,450, p = 0,071, va gyis az SI
cso port job ban tel je sí tett min den te kin tet ben, kü lö nö sen ki emel ked tek a te ma ti kus és
perceptuális in for má ci ók fel idé zé sé ben, aho gyan azt az 1. áb ra is mu tat ja.

1. áb ra. A két cso port ál tal fel idé zett in for má ció tí pu sá nak meg osz lá sa

Az in ter jú tech ni ka és a kér dé sek re adott vá la szok ös  sze füg gé se
Az ese mé nyek két fé le in ter jú tech ni ká val tör té n" fel idé zé sé nek elem zé se után ar ra vol tunk kí ván -
csi ak, meg fi gyel he t"-e bár mi lyen kü lönb ség a két cso port tel je sít mé nyé ben az irá nyí tott fel idé -
zés, az az az egy-egy ese mény rész let re irá nyu ló kér dé sek (16) meg vá la szo lá sa so rán. A kü lön bö -
z" kér dés tí pu sok ra adott vá la szok pon tos sá gá nak össze ha son lí tá sát az tet te le he t" vé (fi gye lem be
vé ve, hogy eg  gyel több nyi tott kér dés sze re pelt, mint zárt vagy fél re ve ze t"), hogy a leg ke vés bé
dif fe ren ci á ló nyi tott kér dést (leg ki sebb szó rás ér ték, leg ke ve sebb té ves vá lasz) ki emel tük ezen elem -
zés b"l. Így ös  sze ha son lít ha tó vá vált, hogy a két fé le in ter jú tech ni ká val ki kér de zett sze mé lyek hány
irá nyí tott kér dés re ad tak he lyes vá laszt (kér dés tí pu son ként 5-5-5 kér dés b"l). A ve gyes több szem -
pon tos va ri an cia ana lí zis ered mé nyei sze rint az ös  sze tar to zó szem pont, a kér dés tí pus f" ha tá sa szig -
ni fi káns (F(2, 80) = 106,404, p < 0,001), míg a cso por to sí tó vál to zó, az in ter jú tech ni ka f" ha tá sa
(F(1, 40) = 0,195, p = 0,661) és a ket t" in ter ak ci ó ja nem (F(2, 80) = 0,951, p = 0,373). Esze rint
te hát a kü lön bö z" tí pu sú kér dé sek re kü lön bö z" arány ban ad tak he lyes vá la szo kat a sze mé lyek 
(2. áb ra), füg get le nül az el" ze te sen hasz nált in ter jú mód szer t"l.

A két cso port, aho gyan a 2. áb ra is mu tat ja, na gyon ha son ló an tel je sí tett, a kér dés tí pus f" -
ha tá sát ös  sze tar to zó min tás t-pró bá val is ös  sze ha son lí tot tuk. A nyi tott és zárt kér dé sek re adott
vá la szok ban nem volt kü lönb ség sze mé lyen be lül egyik cso port ban sem (t(41) = –1,470, 
p = 0,149), ám a fél re ve ze t" kér dé sek re mind két cso port szig ni fi kán san ros  szab bul vá la szolt,
mint a má sik két tí pus ra (zárt és fél re ve ze t": t(41) = 12,95, p < 0,001, nyi tott és fél re ve ze t":
t(41) = –10,074, p < 0,001). 
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2. áb ra. A 3 kér dés tí pus ra adott he lyes vá la szok át la ga (max. 5) a két cso port ban 

Ezt kö ve t" en meg vizs gál tuk, hogy az egyes kér dés tí pu sok (nyi tott, zárt vagy fél re ve ze -
t") men tén mi lyen jel le g! in for má ci ót hív tak el" a sze mé lyek (hi szen bár mely kér dés re adott
akár egy sza vas vá la szát spon tán to vább f!z het te, ma gya ráz hat ta a vizs gá la ti sze mély, újabb
rész le te ket szol gál tat va ez zel a lá tott cél ese mény r"l). Ilyen mó don pél dá ul bár mely nyi tott kér -
dés re adott vá lasz tar tal maz ha tott va la men  nyi in for má ció ka te gó ri á ba so rol ha tó ele met (le het,
hogy pél dá ul te ma ti kus-cse lek vé ses nek cím ké z" dött ma ga a kér dés, de nem tematikus-
perceptuális rész le tet hív tak el" a vá lasz ki fej té se so rán). Te hát va la men  nyi vá lasz so rán ösz -
 szes sé gé ben meg je lent in for má ció egy sé ge ket so rol tuk ka te gó ri ák ba, így nem aka dá lyoz ta az
elem zést, hogy a kér dés ma ga – azon túl me n" en, hogy nyi tott, zárt vagy fél re ve ze t" volt – 
mi lyen ka te go ri á lis be so ro lást ka pott az in ter jú ös  sze ál lí tá sá nál, il let ve ezek men  nyi sé ge
(al)cellánként nem volt ki egyen lí tett (lásd 1. táb lá zat).

A kér dé sek re adott vá la szok so rán el hang zott he lyes (és új) in for má ció egy sé ge ket tí pu sa -
ik ra le bont va (ös  szes te ma ti kus, ös  szes nem te ma ti kus, ös  szes cse lek vé ses, ös  szes percep tuá -
lis) a nyi tott (5), zárt (5), és fél re ve ze t" (5) kér dé sek so rán ve gyes több szem pon tos va ri an cia -
ana lí zist al kal maz va szig ni fi káns kü lönb sé get kap tunk az egyes in for má ci ók el" for du lá sá nak
gya ko ri sá gá ban: F(11, 440) = 169,543, p < 0,001. Aho gyan azt a 3. áb ra há rom rész ben be -
mu tat ja, a két cso port eb ben is na gyon ha son ló an tel je sí tett, va gyis az in ter jú tech ni ká nak (F(1,
40) = 1,506, p = 0,227), va la mint a ket t" in ter ak ci ó já nak (F(11, 440) = 0,478, p = 0,917) itt
sem lett szig ni fi káns ha tá sa, el len tét ben a kér dés tí pus sal. A leg több he lyes in for má ció a nyi -
tott kér dé sek re ér ke zett, majd a zárt, vé gül pe dig a fél re ve ze t" kér dé sek re, és a sze mé lyek leg -
ki emel ke d"bb tel je sít mé nye a nyi tott kér dé sek ese tén adott te ma ti kus és ugyan itt a perceptuális
in for má ci ók ese té ben mu tat ko zott. Esze rint a te ma ti kus in for má ci ók ese té ben a nyi tott és a zárt
kér dé sek kö zöt ti kü lönb ség szig ni fi káns lett a nyi tott kér dé sek ja vá ra (t(41) = 10,914, p < 0,001),
és a nyi tott és fél re ve ze t" kér dé sek kö zött szin tén (t(41) = –16,249, p < 0,001). A perceptuális
in for má ci ók nál a nyi tott és a zárt kér dé sek kö zött ugyan így szig ni fi káns kü lönb sé get mu ta -
tott az ös  sze tar to zó min tás t-pró ba a nyi tott kér dé sek ja vá ra (t(41) = 15,463, p < 0,001), il letve
a nyi tott és fél re ve ze t" kér dé sek kö zött is (t(41) = –20,117, p < 0,001). 
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3/a áb ra. A nyi tott kér dé sek men tén el" hí vott in for má ció men  nyi ség ka te gó ri án ként a két cso port ban

3/b áb ra. A zárt kér dé sek men tén el" hí vott in for má ció men  nyi ség ka te gó ri án ként a két cso port ban

3/c áb ra. A fél re ve ze t! kér dé sek men tén el" hí vott in for má ció men  nyi ség ka te gó ri án ként a két cso port ban
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DISZ KUS  SZIÓ

A ki hall ga tá si tech ni kák ered mé nyes sé ge
Az el" ze tes szak iro dal mi ada tok sze rint a kog ni tív in ter jú ál ta lá ban ha té ko nyabb nak bi zo nyul
a stan dard mód szer rel szem ben (Geiselman et al., 1986; Dando és Milne, 2009). Ezen vizs -
gá lat ered mé nyei azon ban ezt nem er" sí tet ték meg: a stan dard in ter jú val ki kér de zett sze mé -
lyek ten den cia szin ten ös  szes sé gé ben több he lyes és szig ni fi kán san ke ve sebb té ves in for má -
ci ót ad tak, mint a kog ni tív in ter jú val ki kér de zett cso port. Ez az ered mény meg le p" nek t!n het,
hi szen amíg a kog ni tív in ter jú so rán nem csu pán sza bad fel idé zés tör tént, ha nem kü lön bö z"
mne mo tech ni kák is se gí tet ték a mi nél több pon tos in for má ció fel idé zé sét, ad dig a stan dard in -
ter jú so rán a sze mé lyek nem kap tak ilyen se gít sé get. Az ered mé nyek né mi leg meg is kér d" -
je le zik az em lé ke zést se gí t" tech ni kák ha té kony sá gát a sza bad fel idé zés sel szem ben, hi szen
a kog ni tív in ter jú val ki kér de zett cso port nem csu pán nem idé zett fel több he lyes ese mény rész -
le tet, s"t, ezen sze mé lyek gyak rab ban hív tak el" té ves in for má ci ót be szá mo ló ik so rán. Je len
eset ben a mne mo tech ni kák nem hogy ja ví tot ták vol na, ha nem in kább ron tot ták a sze mé lyek
tel je sít mé nyét, amely ered mény a mód szert ért kri ti kák re le van ci á ját nö ve li (Garry et al., 1996;
Loftus, 1998, idé zi Fisher et al., 2002). A kí sér let so rán a két in ter jú tí pus id" tar ta ma ki egyen -
lí tett volt, va gyis az SI cso port nak az em lé ke zést se gí t" tech ni kák hi á nyá ban több ide jük le -
he tett vé gig gon dol ni az ese mé nye ket, és eset le ge sen újabb rész le tek után ku tat ni az em lé ke -
ze tük ben. Ez zel szem ben a kog ni tív tech ni ka ke re té ben, mi u tán be szá mol tak az em lé ke ik r"l,
két újabb „fel ada tot” kel lett, hogy meg old ja nak, ame lyek bár új meg vi lá gí tás ba he lye zik a fel -
idé zen d" em lé ke ket, ez ál tal se gít ve, hogy ad dig még nem em lí tett in for má ci ók ke rül je nek el",
ugyan ak kor a sze mé lyek ezen fá zi sok alatt ke vés bé kon cent rál nak va ló ban ar ra, hogy új rész -
le te ket idéz ze nek fel. A stan dard tech ni ka vi szont en nek na gyobb te ret en ged, hi szen mi u tán
a sza bad fel idé zés be fe je z" dött, a kí sér let ve ze t" ugyan an  nyi id"t biz to sí tott a sze mé lyek szá -
má ra, hogy to váb bi rész le te ken gon dol kod ja nak, mint amen  nyi egy kog ni tív in ter jú ke re té ben
ren del ke zé sük re állt vol na. Az ered mé nyek pe dig afe lé mu tat nak, hogy ez a mód szer, va la mint
emel lett a ren del ke zés re ál ló ele gen d" id" és tü re lem, ha té ko nyabb tech ni ka le het mind a fel -
idé zett in for má ci ók men  nyi sé gét, mind mi n" sé gét te kint ve. Ez te hát egy újabb érv le het a szabad
fel idé zés mód sze ré nek ha té kony sá ga mel lett, hi szen sok szor az ezen felül al kal ma zott tech -
ni kák és kér dé sek már nem ered mé nyez nek újabb in for má ci ót, s"t ese ten ként a té ves em lé -
kek szá mát nö vel he tik (Haber és Haber, 2000). 

Az in ter jú és a fel idé zett in for má ci ók tí pu sá nak ös  sze füg gé se
Aho gyan már ko ráb ban is lát szott az in for má ci ók egé szét te kint ve, a te ma ti kus in for má ci ók
ese té ben sem mu tat ko zott meg a kog ni tív in ter jú fö lé nye, el lent mond va az el" ze tes el vá rá sok -
nak, s"t, a stan dard in ter jú val több te ma ti kus adat ról szá mol tak be a sze mé lyek. A stan dard
in ter jú f" ha tá sa már ko ráb ban is meg mu tat ko zott, itt azon ban már in ter ak ció is je lent ke zett,
va gyis azok a sze mé lyek, akik az SI cso port ban vol tak, ös  szes sé gé ben is több in for má ci ót idéz -
tek fel, és ezen be lül több te ma ti kust, mint nem te ma ti kust. Ezek az ered mé nyek is mét meg -
er" sí tik, hogy nem szük sé ges a kog ni tív in ter jú tech ni ka ah hoz, hogy a sze mé lyek az ese mény
f" tör té ne ti vá zát fel idéz zék, már a stan dard mód szer is ele gen d" hoz zá, s"t, en nek se gít sé gé vel
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si ke re seb bek is. A stan dard tech ni ka ha té ko nyabb vol ta min den in for má ció tí pus ban meg mu -
tat ko zott, így a sze mé lyek az SI cso port ban több cse lek vé ses és perceptuális in for má ci ót idéz -
tek fel, mint a CI cso port. Ezen felül e két tí pus ese té ben a perceptuális in for má ci ók ja vá ra bil -
lent a mér leg, va gyis a sze mé lyek szá mot te v" en több olyan adat ról szá mol tak be, ame lyek 
a cse lek mé nyek meg va ló su lá si mód já val vol tak kap cso la to sak, mint ami ma gá val az ak ci ó val,
kü lö nö sen, ha stan dard tech ni ká val kér dez ték ki "ket. 

Ezek az ered mé nyek egy be vág nak a 3–6 éves gye re kek em lé ke ze ti tel je sít mé nyé vel is,
akik, mi u tán egy ko ráb ban lá tott ese mény r"l kel lett rajz ban vagy szó ban be szá mol ni uk,
mind két eset ben több perceptuális je gyet hív tak el", il let ve a ké s"b bi be fo lyá so lás so rán is el -
len ál lób bak vol tak ezen in for má ci ók kal kap cso lat ban (Ha lász, 2009). Eh hez ha son ló an a te -
ma ti kus in for má ci ók fö lé nye is a gye re kek tel je sít mé nyét kö ve ti, akik ugyan eb ben a vizs gá -
lat ban mind raj zos, mind szó be li be szá mo ló ik al kal má val több te ma ti kus in for má ci ót idéz tek
fel (Ha lász, 2009). Ez a ten den cia te hát eb ben a fel n"tt min tá ban is meg mu tat ko zott, és az el" -
ze tes el vá rá sok kal el len tét ben ezt az el té r" in ter jú tech ni kák sem mó do sí tot ták. Úgy t! nik te hát,
hogy a sze mé lyek a perceptuális je gyek men tén kü lö ní tik el em lé ke i ket, hi szen a cse lek mé nyes
váz, amely a for ga tó köny ve ik ben is meg ta lál ha tó, sok kal in kább ke rül het in ter fe ren ci á ba a cse -
lek vé ses je gyek kel, mint az egye di sé get in kább meg ha tá ro zó perceptuális in for má ci ók kal.
Ugyan ak kor a lé nyeg ki eme lést a for ga tó köny vek hasz ná la ta meg is kön  nyít he ti (Haber és
Haber, 2000), mind ad dig, amíg a sze mé lyek ké pe sek az egye di jel le gek alap ján az egyes em -
lé kek meg kü lön böz te té sé re. 

Conway (2000) szenzoros-perceptuális epi zo di kus em lé ke zet mo dell je ered mé nye ink
to váb bi ma gya rá za tát kí nál ja a perceptuális rész le tek meg "r zé sét il le t" en. Fel té te le zé se sze -
rint a kö zel múlt ese mé nye i nek tapasztalatközeli, spe ci fi kus, részletgazdag meg "r zé sét az
epi zo di kus em lé ke ze ti rend szer te szi le he t" vé, de csak rö vid tá von (per ce kig-órá kig), hos  szú
tá von csak ak kor ma rad nak fenn ezek a ta pasz ta la tok, ha a sze mé lyes cé lo kon ke resz tül az ön -
élet raj zi tu dás bá zis hoz kap cso lód nak (Conway, 2001). Ku ta tá sunk ban a vi szony lag rö vid
kés lel te té si id" (1-2 nap) fi a tal fel n"tt kor osz tály ban (bár a sze mé lyek nem tud ták, hogy ki lesz -
nek kér dez ve a lá tot tak ról) még hoz zá fér he t" vé te het te eze ket az em lé ke ket szenzoros-
perceptuális mi n" sé gük ben anél kül, hogy eset le ge sen hos  szú tá von is fenn ma rad ná nak. Ilyen
mó don csu pán je len ku ta tás ered mé nyei alap ján nem tu dunk biz tos vá laszt ad ni ar ra a kér désre
– csu pán sej té se ink le het nek –, hogy hos  szabb kés lel te té si id" ese tén ha son ló min tá za tot lát -
nánk-e a meg "r zött in for má ci ók jel le gét te kint ve, amely kér dés vizs gá lat ra ér de mes a kö zel -
jö v" ben.

A kér dés tí pu sok ha tá sa a sze mé lyek tel je sít mé nyé re
A két fé le ki kér de zés sel tör té n" eseménybeszámolókat kö ve t" en irá nyí tott kér dé se ket al kal maz -
tunk, hogy fel tár juk, a spe ci fi kus, egy-egy ese mény rész le tet kö zép pont ba ál lí tó irá nyí tott kér -
dé sek (il let ve azok tí pu sa) ho gyan hat nak a sze mé lyek em lé ke ze ti tel je sít mé nyé re. Az ered -
mé nyek sze rint a nyi tott kér dé sek nem vol tak ha té ko nyab bak a zárt kér dé sek nél, va gyis nem
volt kü lönb ség e két tí pus ese té ben a vá la szok pon tos sá gá ban, a fél re ve ze t" kér dé sek re adott
he lyes vá la szok szá ma azon ban mind két tí pus hoz ké pest szig ni fi kán san ke ve sebb volt, ha son -
ló an ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nyé hez (mint pél dá ul Garven et al., 1998; Shobe és Kihlstrom,
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2002). Így te hát a kog ni tív in ter jú az in ter jút kö ve t" be fo lyá so lás sal szem be ni im mu ni zá ló ha -
tá sát – amely je len vizs gá lat ban fél re ve ze t" kér dé sek ben, azok azon na li be fo lyá so ló vol tá ban
nyil vá nult meg – nem si ke rült bi zo nyí ta ni eb ben a min tá ban, ami el lent mond né hány ko rábbi
ered mény nek (pl. Dando és Milne, 2009 vagy Memon et al., 2010b). Eb ben az eset ben a szug -
gesz tibilitás el len a stan dard tech ni ka sem je len tett meg ol dást, va gyis úgy t! nik, a sze mé lyek
rend kí vül kön  nyen fél re ve zet he t" ek a ki hall ga tók ál tal fel tett kér dé sek se gít sé gé vel (Memon
et al., 2010a; Já nos és Baczó, 2006), füg get le nül at tól, hogy mi lyen tech ni ká val kér dez ték ki
"ket el"t te.

A kér dé sek ese té ben azt is meg vizs gál tuk, hogy a vá lasz adás so rán a sze mé lyek mi lyen
tí pu sú in for má ci ó ra tá masz kod nak, hi szen sok szor nem csu pán a nyílt vé g! kér dé sek re ad tak
rész le te zett vá laszt, ha nem a zárt és a fél re ve ze t" kér dé sek ese té ben is. Az in ter jú tech ni ka el" -
ze tes ha tá sa itt sem mu tat ko zott meg, az in for má ció tí pu so kat te kint ve azon ban je len t"s kü lönb -
sé get ta pasz tal hat tunk. A leg több plusz in for má ci ót az irá nyí tott fel idé zés so rán mind két cso -
port ban a nyi tott kér dé sek re adott te ma ti kus, az az az ese mény f" tör té ne ti szá lát érin t", il let ve
a nyi tott kér dé sek re adott perceptuális ka te gó ri ák ban hív ták el". Ez az ered mény gya kor la ti -
lag az in ter júk so rán ta pasz talt ten den ci át is mét li meg, va gyis úgy t! nik, hogy a szem ta núk 
a ki hall ga tá si tech ni ká tól füg get le nül in kább az ese mé nyek f" szá lá nak fel ele ve ní té sé ben sike -
re sek, és a cse lek vé sek meg jegy zé sé hez ké pest (az az ki mit csi nált pon to san) in kább a per cep -
tuá lis je gyek (mi lyen volt) el" hí vá sá ban – amely a ta núk sze re pé vel kap cso lat ban fel hív ja 
a fi gyel mün ket ar ra, hogy ép pen ma gát a cse lek ményt il le t" en, amely re leg in kább kí ván csi ak
a kér de z"k, n" het a bi zony ta lan ság.

A ku ta tá sunk ban al kal ma zott mód szer sa já tos sá ga i nak sze re pe
A ku ta tás alap fel té te le zé sét, mi sze rint a kog ni tív in ter jú ha té ko nyabb em lék el" hí vást tesz le -
he t" vé, mint a stan dard mód szer, te hát nem si ke rült alá tá masz ta ni. Ugyan ak kor a sze mé lyek
mind két ki kér de zé si mód szer ese té ben vi szony lag ha té ko nyak vol tak, sok he lyes és ke vés té -
ves in for má ci ót idéz tek fel (1. áb ra). Ér de mes ez zel kap cso lat ban rö vi den ki tér nünk az ál ta -
lunk al kal ma zott vizs gá la ti mód szer jel leg ze tes sé ge i re is.

El s" és leg fon to sabb kér dés, ame lyet nem hagy ha tunk fi gyel men kí vül: mi hez vi szo nyít -
juk a kog ni tív in ter jú ha té kony sá gát. Memon és mun ka tár sa i nak (2010a) ös  sze ha son lí tó ta -
nul má nyát ala pul vé ve lát hat juk, hogy az ese tek je len t"s ré szé ben (69%) al kal maz nak ún.
struk tu rált in ter jút, míg a 21%-ban ún. stan dard in ter jút. Ezen felül nincs egy ér tel m! meg -
ha tá ro zás egyik es té ben sem, az az a ku ta tá sok több sé ge a stan dard in ter jú so rán el s" ként sza -
ba don fel idéz tet te a sze mé lyek kel az ese mé nye ket, majd ezt kö ve t" en spe ci fi kus kér dé sek -
re kel lett vá la szol ni uk. Ezek ben az ese tek ben az in ter jú ké szí t" ket csu pán ar ra biz tat ták,
kér dez ze nek úgy, ahogy bár mi kor más kor kér dez né nek egy sze mélyt, hogy mi nél több in for -
má ci ót nyer je nek t" le. A struk tu rált in ter jú es té ben ha son ló a kér de zés me net fel épí té se, és
több nyi re az adott ré gi ó ban el fo ga dott nem ze ti pro to kollt kö ve ti, no ha ezt nem min den eset -
ben spe ci fi kál ják (Memon et al., 2010a). Ez zel szem ben je len ku ta tás ban a stan dard in ter jú
va ló ban csak sza bad fel idé zést je len tett, ki zá ró la go san, spe ci fi kus kér dé sek nél kül, és ilyen
mó don kép zett in ter júz ta tó sze mély vé gez te a ki kér de zé se ket. Ered mé nye ink fé nyé ben pedig
úgy t! nik, csu pán ez a mód szer, meg fe le l" men  nyi sé g! ren del ke zés re ál ló id" vel együtt már
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ön ma gá ban (egyéb mne mo tech ni kák al kal ma zá sa nél kül) ele gen d" le het a pon tos em lék el" -
hí vás hoz.

A szem ta nú-em lé ke ze tet vizs gá ló kí sér le tek öko ló gi ai validitását csök ken ti, hogy a sze -
mé lyek nem te he t" ek ki ugyan azon ha tá sok nak és kö rül mé nyek nek, ame lyek egy éles szi tuá -
ci ó ban ven nék kö rül "ket. Épp ezért a kí sér le ti sze mé lyek ke vés bé in vol vál tak a fil mek ben lá -
tott b!n cse lek mé nyek meg te kin té se kor, hi szen nem mint sze rep l"k élik meg azt, aho gyan 
a va lós szem ta núk, ha nem kí vül ál lók ként néz he tik vé gig (Geiselman et al., 1985). Ez ál tal al kal -
muk nyíl hat olyan rész le tek meg jegy zé sé re is, ame lyek re egy éles szi tu á ci ó ban nem fi gyel -
né nek fel, vagy nem tar ta nák "ket fon tos nak. Emel lett a va lós hely ze tek ál tal oko zott stressz
és szo ron gás sincs je len olyan mér ték ben a fel idé zés köz ben, ami nem ront ja az em lé kek mi -
n" sé gét (Shobe és Kihlstrom, 2002; Gudjonsson, 2003). To váb bá, mi vel a kí sér le tek a mi nél
pon to sabb em lé kek fel idé zé sé nek se gí té sé re irá nyul nak, nem pe dig egy va lós b!n cse lek -
mény kö rül mé nye i nek fel de rí té sé re, a kí sér le ti sze mé lyek cél ja is más le het a fel idé zés köz -
ben, ez ál tal pe dig nem pusz tán a lé nye gi tör té ne ti ele mek meg jegy zé sé re és fel ele ve ní té sé re
tö re ked nek, ha nem az ap ró lé ko sabb, de pél dá ul egy nyo mo zás vég ki me ne tel ét ki sebb mér ték -
ben be fo lyá so ló rész le te ket is igye kez het nek kó dol ni az em lé ke ze tük ben. Conway (2005)
modell jét se gít sé gül hív va, amely sze rint a tu da tos el" hí vás kör kö rös vis  sza hí vá si fo lya mat,
a te ma ti kus tu dás bá zis ból a kulcs in ge rek nek (a kér de zés so rán nyúj tott tám pont ok nak) meg -
fe le l" en emel ki egy-egy ele met. A sze mély cél rend sze re az a köz pon ti szer ve z" té nye z", amely
men tén egyes ele mek, te kint ve, hogy meg egyez nek ak tu á lis cél ja ink kal, na gyobb hang súlyt
kap nak, míg má sok gát lás alá ke rül nek. Mi vel a sze mé lyek sok szor a for ga tó köny ve ik alap -
ján em lé kez nek bi zo nyos ese mé nyek re, ezért ép pen a perceptuális je gyek le het nek azok, ame -
lyek meg kü lön böz tet he t" vé te szik az egyik em lé ket a má sik tól. Ezek ki eme lé se te hát egy adek -
vát tech ni ka le het a sze mé lyek szá má ra ah hoz, hogy mi nél pon to sabb be szá mo lót tud ja nak ad ni
egy adott ese mény r"l, és pél dá ul a fi a tal fel n"tt kor osz tály, mint eb ben a ku ta tás ban is, ta lán
ezek nek a stra té gi ák nak a hasz ná la tá ban emel ke dik ki a leg job ban (Coxon és Valentine, 1997).
Vagy mint ko ráb ban már fel ve tet tük, a kés lel te té si id" rö vid sé ge a szenzoros-perceptuális epi -
zo di kus em lé kek hoz zá fér he t" sé gé nek ked vez (Conway, 2001). Ugyan ak kor, mint a kog ni tív
in ter jú ha té kony sá gát ös  sze fog la ló ta nul mány is rá mu ta tott (Memon et al., 2010a), nem áll ren -
del ke zés re ele gen d" adat, hogy a kü lön bö z" kor osz tá lyo kat il le t" en nyi lat koz has sunk, a kér -
dés nyi tott: le het sé ges-e, hogy töb bet pro fi tál nak az id" sebb sze mé lyek a kog ni tív in ter jú mód -
sze ré b"l, mint a fi a tal fel n"t tek vagy a gye re kek? 

Emel lett, mint ar ra né hány ku ta tás már fel hív ta a fi gyel met, az id" zí tés sze re pe is kulcs -
fon tos sá gú (Memon et al., 2010b): mi kor és mi lyen for má ban ta pasz tal nak a sze mé lyek su -
gal ma zást, és men  nyi id" te lik el az egyes ki kér de zé si id" pont ok, va la mint az ese mény kö zött.
Memon és mun ka tár sai vizs gá lat so ro za tuk (2010b) ered mé nyei alap ján amel lett ér vel nek, hogy
az ese ményt kö ve t" rö vid id"n be lül biz to sí tott kog ni tív in ter jú men tén tör té n" ki kér de zés 
(a ku ta tók az újabb vál to za tot hasz nál ták) vé del met je lent a ké s!b bi su gal ma zás el len. Mind ez
fel ve ti a kér dést, hogy amen  nyi ben je len vizs gá lat ke re té ben to vább foly tat tuk vol na a ki kér -
de zé se ket (így egy hét tel ké s"b bi id" pont ban), meg mu tat koz ha tott vol na-e egy a kog ni tív inter -
jú ál tal ki ala kí tott hos  szú tá vú vé del mi ha tás a su gal ma zó kér dé sek té ves in for má ció tar tal má -
val szem ben.
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KÖ VET KEZ TE TÉ SEK

Ös  szes sé gé ben te hát ez a vizs gá lat nem er" sí tet te meg a kog ni tív in ter jú ha té ko nyabb vol tát
a ki zá ró lag sza bad fel idé zést al kal ma zó ki kér de zé si tech ni ká val szem ben. A kí sér let ben
ugyan ak kor az ere de ti kog ni tív in ter jú ke rült ös  sze ha son lí tás ra a stan dard mód szer rel, ami az
újabb vál to za tá ban az ere de ti for má já hoz ké pest a kri ti kák ha tá sá ra már jó né hány pont já ban
ki e gé szült. Így pél dá ul ér de mes fel hív ni a sze mé lyek fi gyel mét az in ter jú ele jén a ta lál ga tás
el ke rü lé sé re, a ki hall ga tó sze mély nek le he t" leg a nyílt kér dé se ket kell el"ny ben ré sze sí te nie,
me lyek ha té kony sá gát ezek az ered mé nyek is bi zo nyí tot ták, és fo lya ma to san se gí te nie kell 
a sze mély fi gyel mi fó ku szát az adott em lé ken tar ta ni (Fisher et al., 1989; Fisher et al., 2002).
Mind emel lett azt is fon tos ki emel ni, hogy nincs két egy for ma ta nú, és ezért min den egyes ki -
hall ga tást az adott sze mély hez kell iga zí ta ni, va gyis „tanúkompatibilisebbé” kell ten ni (Bo ros,
2003; Dando és Milne, 2009). E ku ta tás ered mé nyei ta lán ép pen ezen ki egé szí té sek és utó la gos
mó do sí tá sok re le van ci á ját er" sí tik meg, hi szen eb ben az eset ben min den sze mély tel je sen azo nos
kö rül mé nyek kö zött esett át az in ter jún, és sem mi lyen egyéb ki egé szí t" uta sí tást nem kap tak, csak
az egyes sza ka szok inst ruk ci ó ját, így te hát to váb bi vizs gá la tok ke re té ben ér de mes len ne tesz tel -
ni az in ter jú újabb, a kri ti kus pon to kon ki egé szí tett vál to za tát is ma gyar min tán. 

Bi zo nyos te kin tet ben ugyan ak kor a stan dard in ter jú „gy" zel me” sem mond el lent a szak -
iro da lom nak, hi szen a ki kér de z" ál tal sem mi lyen mó don nem be fo lyá solt sza bad fel idé zés min -
den szer z" sze rint az egyik leg ha té ko nyabb mód szer, ami a le he t" leg több he lyes in for má ció
el" hí vá sát biz to sít ja (Geiselman et al., 1984; Hilgard és Loftus, 1979; idé zi Geiselman et al.,
1985; Haber és Haber, 2000). A sze mé lyek nek ek kor al kal muk nyíl hat sa ját em lé ke zé si tech -
ni ká ik al kal ma zá sá ra, ame lyek csak szá muk ra ha té ko nyak (Baddeley, 2001), és nem il le nek
be le a kog ni tív in ter jú „pro fil já ba”. Ezen túl me n" en pe dig, mint ko ráb ban rá mu tat tunk, a ku -
ta tá sok más-más in ter jú tí pust al kal maz nak össze ha son lí tá si alap ként (Memon et al., 2010a),
a tisz ta sza bad fel idé zé si hely zet kont roll fel té tel ként va ló hasz ná la ta meg le he t" sen rit ká nak
szá mít. Ta lán ezért is t! nik sok kal ha té ko nyabb mód szer nek, leg alább is eb ben a min tá ban, a be -
fo lyá so lás tól men tes sza bad fel idé zés biz to sí tá sa, id"i kor lát nél kül, amely köz ben csak a fel -
idé zést se gí t" és to vább gör dí t" kér dé se ket („és mi re em lék szik még?”) sza bad a sze mély nek
ad nunk. Hi szen ne fe led kez zünk meg ar ról, hogy még a sza bad fel idé zés so rán pon to san em -
lé ke z" sze mé lyek tel je sít mé nye is mi lyen drasz ti kus mér ték ben le rom lott a fél re ve ze t" in for -
má ci ót su gal ló kér dé sek ese tén.

A kí sér let ered mé nyei te hát nem bi zo nyí tot ták a kog ni tív in ter jú tech ni ka ha té kony ság be -
li fö lé nyét, ugyan ak kor je len ta nul mány ban igye kez tünk rá vi lá gí ta ni ar ra, hogy a ki hall ga tá -
sok so rán a meg fe le l" ki kér de zé si tech ni ka mel lett még szá mos más té nye z" biz to sí tá sa is el -
en ged he tet len a ta núk em lé ke ze ti pon tos sá gá nak nö ve lé sé hez, to váb bá a stan dard ki kér de zé si
mód szer adek vát al kal ma zá sa, va la mint a be fo lyá so ló ha tá sok ma ra dék ta lan ki küsz öbö lé se
rend kí vül ha té kony mód szer le het an nak ér de ké ben, hogy a sze mé lyek mi nél pon to sabb és rész -
le te sebb ta nú val lo mást szol gál tas sa nak a nyo mo zá sok so rán.
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SUMMARY

THE EFFECTS OF INTERVIEWING TECHNIQUES ON MEMORY: 
THE EVIDENCE OF THE EYEWITNESS-MEMORY’S VULNERABILITY

The accuracy and reliability of the eyewitness testimonies are crucial assumptions during the
forensic investigations. However, the real life events do not support the observations without
distortions or the accurate recall of actions. Even adult eyewitnesses are highly suggestible
through the manner and circumstances of the asked questions, so they tend to create false
memories (Loftus, 2003; Frenda, Nichols and Loftus, 2011). The question presents itself: how
can we help to get accurate and distortion-free recalls? The goal of the present study was to
compare the effectiveness of the cognitive interview (Fisher and Geiselman, 1984, 1985, 1986)
which has become one of the most successful techniques as a result of the researches in line
with eyewitness-memory, to the stan dard interviewing technique on a Hungarian adult sample.
Our results did not confirm the recent studies which demonstrated the effectiveness of the
cognitive interview (Geiselman and colleagues, 1985; 1986, Memon et al 2010). It seems that
the ma jor cognitive effort required by this technique can weaken the quality and quantity of
the recall compared with the free recall. At the same time the examined age-group was
remarkably successful in emphasizing the substantive items of the observed event, especially
on the score of the ’modus operandi’ of actions, namely the perceptual features. Nevertheless
it is an important result as well, that the subjects gave the most accurate information during
answering open-ended questions, which also demonstrates the effectiveness of this type of
question. It deserves attention that irrespective of the interviewing technique the greater part
of the participants could not stand against the misleading suggestions during the interview,
and this result confirms the relevance of the earlier findings, which pointed out that in the
course of interrogations we have to create a context free of suggestive and misleading effects
and support undisturbed conditions for the subjects’ free recall.

Keywords: eyewitness memory, cognitive interview, free recall, suggestibility, false memory,
misinformation effect, open-ended questions
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Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö net tel tar to zunk az in ter júk kó do lá sa so rán köz re m! kö d" egye te mi hall ga tók nak, Gáspár
Ani tá nak és Ke le ti And rás nak, ala pos és lel ki is me re tes mun ká ju kért, va la mint a vizs gá la tunk -
ban részt ve v" sze mé lyek nek.
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