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A FIGYELEMFELKELTÉS MŰVÉSZETE

(AVAGY HOGYAN TARTSUK ÉBREN HALLGATÓSÁGUNKAT TUDOMÁNYOS ELŐADÁSUNKON)

Tips on talks or how to keep an audience attentive, álért, and around 

fór the concTusions at a scientific meeting

H. Edward CLIFTON

"Kérem az első diát." A terem fényei 

elhalványulnak, a hallgatóság lecsendesedett, és 

az előadó belekezdett értekezésébe —  15 év gondos 

kutatásainak csúcspontjába. Fontos előadás volt, 

mindent magába foglalt, amit a szerző a tárgyról 

tudott. Miközben pontról pontra haladt, eszébe 

villant, hogy kifut az időből, és gyorsabban 

olvasta a dolgozatot. Nem maradt sok ideje

hosszasan magyarázni bonyolult ábráit, ami nem 

volt szerencsés, mert ezek hosszú évek során 

gyűjtött adatokat rendszereztek. Az előadás végén 

már olyan gyorsan beszélt, hogy nem volt idő 

megfordítani azt a hét diát, amit fordítva tettek 

a tárba. Miután az elnök figyelmeztette, befejezte 

előadását és fölegyenesedett, , várva az 

elismeréseket. Felgyulladtak a fények. Ekkor vette 

észre, hogy a hallgatóság kétharmada a sötétség 

leple alatt távozott; a másik harmad aludt.

A mi előadónk nyilvánvalóan karikatúra 

majdnem senki sem ilyen rossz. A probléma az, hogy 

bár kevés előadó csinál mindent rosszul, még 

kevesebb csinál mindent jól. Én, mint tudományos 

ülések gyakori résztvevője, túlságosan sok 

előadáson bosszankodom. A probléma általában nem 

az előadott anyagnak, hanem inkább az előadás 

színvonalának tulajdonítható.

A következőkben felvetett javaslatok nagyrészt 

egészen elemi szintűek —  olyanok, amelyekről 

elvárható, hogy minden előadó magától értetődőnek 

tekintse. Mégis úgyszólván mindegyik azokon a 

hiányosságokon alapszik, amelyeket mostanában

előadott dolgozatoknál figyeltem meg (amelyek 

közül néhány, balszerencsémre, az enyém volt.) 

Tanácsaim az előadás három alapelemével 

foglalkoznak: tartalom, elrendezés és előadásmód, 

és az előkészítésre vonatkozó néhány javaslattal 

végződnek. Nézőpontom elsődlegesen a hallgatóság 

egy tagjának nézőpontja, de ez helyénvalónak 

látszik, mert a végső kritikus úgyis a 

hallgatóság.

Tartalnm

Miért tartsunk előadást? Ez rendkívül 

hatástalan módja a tudományos információ 

terjesztésének. Az előadó csak maroknyi, 

potenciálisan érdekelt kollégát tud elérni, és az 

időkényszer a legtöbb találkozón ritkán engedi meg 

a tárgy hosszas kifejtését. Az előadás múló 

esemény, és egyedüli tartós elemei égy rövid 

kivonatban és annak a kevés embernek a halványuld 

memóriájában vannak, akik részt vettek az 

összejövetelen.

A szóban történő bemutatás mégis hagyományos 

eszköz a tudományos kutatás eredményeinek 

átvitelére, és a tudósok, semmi kétség, még hosszú 

ideig fognak tudományos találkozókon előadni. Ez 

jó módja annak, hogy gyorsan közöljük 

kollégáinkkal legújabb gondolatainkat és 

felfedezéseinket —  egy módja a világ 

informálásának arról, hogy valamilyen speciális 

szempontú kutatást végzünk (egy tudományos terület 

kijelölése, ha úgy tetszik). Az ilyen találkozók 

látogatása túl gyakran előfeltétele bizonyos
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pénzsegélyek elnyerésének, de ebbe most ne menjünk 

bele. Egy tudományos előadás kétségtelenül kitűnő 

lehetőséget biztosít arra, hogy gyümölcsöző vita 

alakuljon ki azokkal, akik érdekeltek a témában. 

Folytatni fogjuk tehát az előadások tartását; a 

kérdés az, hogyan biztosítsuk, hogy jó előadást 

tartsunk.

Tekintsük a hallgatóságot —  egy része 

kifejezetten azért van itt, hogy meghallgassa 

előadásunkat, a maradék azért, mert nincs jobb 

dolga. A hallgatóság a legtöbb esetben állni fog 

néhány emberből, aki ugyanannyira tájékozott a 

témánkban, mint mi (vagy majdnem ugyanannyira), a 

többségből, amely legalább valamit tud róla, 'és 

néhány emberből, akik egyáltalán nem tudnak semmit 

(vagy majdnem semmit). Egy sikeres előadás 

mindegyik csoportnak nyújt valami értékeset (habár 

nem szükségszerűen ugyanazt). Hogyan keltsünk a 

hallgatóságban olyan benyomást, hogy hasznára volt 

az előadás, tekintet nélkül arra a tudásszintre, 

amivel hozzáállt a témához? Az összes emlékezetes 

előadás, amit hallottam, az adott témában való 

jártasságomtól függetlenül egy vonásában 

megegyezett: egyszerű volt. Az előadó meggyőzően 

bemutatott néhány következtetést, amelyeket hosszú 

időre megőriztem az emlékezetemben. Sokkal 

fontosabb ismertetni néhány kérdést, amit nem 

felejtenek el, mint elmondani mindent, amit a 

témáról tudunk. Jobb a részletes beszámolót a 

nyomtatott szövegre hagyni.

A pódiumon az előadók túl gyakran vesztegetik 

drága idejüket lényegtelen adatok bemutatásával. 

Kevés hallgató ügyel vagy fog emlékezni számokra, 

listákra, stb. Sokkal nagyobb jelehtősége van 

lényeges tendenciáknak, viszonyoknak, 

különbségeknek —  vagyis az adatok értelmezésének.

Az előadónak a leendő hallgatóság szakmai 

hátterét is fel kell mérnie az előadás témájára 

vonatkozóan. Jó az előadást az alapoktól 

elkezdeni, amit majdnem mindenki meg fog érteni. 

Természetesen senki nem akar leereszkedően 

beszélni a hallgatósághoz, de a leereszkedő 

hangzás még inkább stílus dolga, mint a tartalom, 

és a figyelmes előadó el tud röviden magyarázni 

néhány, jobbára csak a beavatottak számára érthető 

kifejezést ás fogalmat anélkül, hogy elidegenítené 

a jelenlévőket. Olyan kifejezések, amelyek 

teljesen használhatóak és elfogadottak egy szükebb 

szakterületen belül, kiábrándítóan zavaróak

lehetnek egy nagyobb hallgatóság, előtt. A 

hallgatót nyugtalanítja a latolgatás, hogy "most 

mit jelent az a szó?", és ha az előadás túl nagy 

része forog akörül "a szó" körül, a hallgató 

kíváncsi kezd lenni, hogy hogyan is mennek a 

dolgok azon a másik előadáson odaát, vagy a 

büfében.

Végül ne építsük előadásunkat arra a 

feltételezésre, hogy a hallgatóság alaposan ismeri 

a szétosztott tartalmi kivonatot. Valószínűbb, 

hogy 70 százalékuk egyáltalán nem olvasta, 20 

százalék olvasta, de nem emlékszik rá, és a 

maradék 10 százalék olvasta is és emlékszik is rá, 

de nem érti egészen, miről is szól.

Felépítés

Egy jól kigondolt előadás —  gondosan a 

hallgatóság érdeklődéséhez szabva —  még mindig 

megbukhat, ha nehéz követni. Határozott és 

jelentős különbség van az írott és az elmondott 

bemutatás között. Egy elakadt olvasó, vissza tud 

térni, ha szükség van rá, hogy átvergődjön egy 

homályos részen; egy összezavart hallgató 

valószínűleg örökre el van veszve. Az előadás 

anyagát gondosan kell elrendezni, hogy az 

információ teljesen logikus rendszerben haladjon. 

Nem szabad, hogy emlékezetkiesések, rövidzárlatok, 

felesleges figyelemelterelések forduljanak elő. Ha 

a hallgatóság véletlenül rábukkan egy gondolati 

hézagra,, az. előadó lesz az, aki megbukik. Azok a 

legjobb szerkezetű előadások, amelyeken a 

hallgatóság pontosan és folyamatosan előre látja, 

mi következik.

Jó jelezni előadásunk kezdetén, hogy merre 

kívánunk haladni. Van értelme a régi katonai 

kiképzési szólásmondásnak: "Mondd meg nekik, miről 

fogsz beszélni, mondd el, aztán mondd el nekik, 

miről beszóltál". A meglepetésszerű. befejezés 

drámai lehet, de ritkán hasznos egy tudományos 

előadásnál.

Egy kolléga, aki az Amerikai Kőolajgeológusok 

Társaságának (AAPG) Éves Közgyűlésén elnyerte a 

legjobb dolgozatnak járó Matson Díjat, előadásában 

a következő logikai láncot követve:

1. Rövid előkészítő bevezetés, ami áttekintést 

nyújt a problémáról, annak fontosságáról, a vele 

foglalkozó tudomány állásáról, stb. Ekkor a lámpák 

égnek, és az előadó és a hallgatóság között 

megteremtődik a kontaktus.

2. Az előadás fő része, először a leíró adatok

22 4



bemutatása, majd ezek értelmezése.

3. Néhány (négy vagy öt) következtetés, amelyek 

közül egy a bemutatott anyag jelentőségét emeli 

ki. A lámpák itt ismét égnek, a hallgatóság és az 

előadó ismét látják egymást.

Ez az elrendezés nem biztos, hogy számunkra is 

biztosítja a Matson Dijat, de lehetővé teszi, hogy 

az előadás egyszerű és logikus legyen.

A szöveg és a diák összehangolása nagyon 

fontos. Egy előadás sokkal nagyobb lehetőséget 

kínál az illusztrációkkal való egységbe 

rendezésre, mint az írott dolgozat, de sok előadó 

soha nem használja ki ezt teljesen. Egy jól 

kigondolt dia gyorsan és szótlanul közvetíti az 

előadd mondanivalóját. Mindazonáltal, az előadónak 

nem szabad feltételeznie, hogy a hallgatóság 

magától megérti, amit a dia segítségével közölni 

akar; inkább tömören hívja fel a figyelmet a dia 

szembeötlő sajátságaira, különösen a nem alapvető 

matematikai kifejezések vagy szimbólumok fizikai 

jelentését kifejtve.

Az egy előadáson bemutatható diák száma 

elsősorban bonyolultságuktól függ. A túl sok dia 

zűrzavart kelt, és ez mindenképpen elkerülendő. A 

túl kevés dia másféle problémát vet fel: az 

előadónak fel és le kell kapcsolgatnia a villanyt 

(ami elvonja a figyelmet), vagy a termet teljes 

sötétben hagyja (ami altató lehet), vagy 

bennhagyja az utolsó diát, mialatt folytatja az 

előadást egy ezzel össze nem függő témáról (ami 

figyelemelvond és zavaró is egyben). Szerintem 

jobb egy előadás gyakorlatilag minden pontját 

egy-egy diával illusztrálni. Ez a megközelítés 

nemcsak a hallgatóság figyelmének megragadását 

szolgálja, de fogódzót is nyújt az éppen tárgyalt 

részhez. Természetesen, a csak rövid időre 

megjelenő diáknak gyorsan kell átadniuk 

tartalmukat. Én a magam részéről jobban szeretek 

egy sorozat hasonló diát látni, amelyek mindegyike 

egy külön aspektusra összpontosít, mint egy 

bonyolult diát, amely sok magyarázatot kíván.

Kiváló módja a diák összehangolásának kettőt 

mutatni belőlük egyszerre egymás melletti 

vetítőernyőkan, amelyre a nagy előadóüléseken 

egyre gyakrabban nyílik lehetőség. Az egyik dia 

vonatkoztatási alapként szerepelhet, úgymint a 

terület térképe, rétegtani szelvény vagy látkép, 

ami lehetőséget nyújt számos dia vetítésére a 

másik ernyőn. Két vetítőernyő használata

megköveteli, hogy a vetítő személynek adott 

utasítások teljesen világosak legyenek, az arra a 

rendezvényre vonatkozó szabályok szerint.

Előadásmód

A tudományos előadás három eleme közül talán az 

előadásmód a legkevésbé fontos. Egy jól átgondolt, 

logikusan elrendezett dolgozat bizonyos fokig 

túléli a legunalmasabb előadást is, ugyanakkor a 

legvilágosabb előadásmód sem tudja megmenteni azt 

az előadást, amelyik nélkülözi a hallgatóság 

érdeklődését, vagy amelyiket nem lehet követni. 

Mindamellett ez nem jelent arra való célzást, hogy 

az előadásmódot el lehet vagy kell hanyagolni; 

valószínűtlen, hogy egy gyengén bemutatott 

előadást kedvezően fogadnak. Éppen ezáltal, az 

előadásmód egy kicsit olyan, mint a cukormáz a 

süteményen, és akárcsak az, felhívja a figyelmet, 

és az egész dolgot ízletesebbé teszi.

Sok embernek talán a dolgozat előkészített 

szövegből való olvasása a legkönnyebb módja az 

előadásnak —  de majdnem biztosan ez a legnehezebb 

módja a jó előadásnak. Azt hiszem, a dolgozatokat 

leggyakrabban a bizonytalanságérzet miatt olvassák 

—  az előadó fél, hogy elveszti az előadás 

fonalát, kihagy néhány fontos kérdést, vagy talán 

nem bízik abban a képességében, hogy tudós 

benyomását keltse kollégái előtt. Minden ilyen 

nyugtalanság ‘ általában felesleges. Egyetlen jó 

jegyzetekkel (vagy még inkább, gondosan 

szerkesztett diákkal) felszerelt előadó sem téved 

el jelentősen az előadás folyamán. A Valóban 

Fontos Pontokat ritkán felejti ki a jól felkészült 

előadó, és amiket kifelejtett, azok vagy az 

előadást követő vitában merülnek fel, vagy sohasem 

fogják hiányolni. Talán a legjobb dolog, ami a 

felolvaső előadókkal történhetne, az, ha egy kóbor 

szellő kifújná az ablakon a -szövegüket, 

másodpercekkel a pódiumra való fellépésük előtt. 

Miután a kezdeti pánik alábbhagy, legtöbbjük kevés 

nehézséggel keresztül tudná vinni az előadást. 

Előadásuk valószínűleg sokkal hatásosabb lenne, és 

felismernék, hogy az írott szöveg csak támasz.

Hogyan adjuk elő a dolgozatot felolvasás 

nélkül? Alapvetően úgy, hogy alaposan ismerjük a 

témát. Kötetlenül mindannyian világosan el tudjuk 

magyarázni diáinkat egy kis csoport barátságos 

kollégának. Az ilyen stílusú ismertetés nagyon jól 

beválik egy nagyobb (és potenciálisan kevésbé 

barátságos) hallgatóság előtt. A hallgatóság

22 5



majdnem mindig a legjobbat feltételezi az 

előadóról. Még soha nem láttam olyat, hogy 

tudományos ülésen egy előadót tettleg bántalmaztak 

volna, habár néhány kollégám már igen.

Az előadás alatt a diákra való hivatkozás módja 

speciális problémákat vethet fel. Nagyon könnyű 

elfordulni a hallgatóságtól (és a mikrofontól), 

miáltal az illető hangja nem hallható mormogássá 

halkul. Néhány előadó, elfelejtvén lekapcsolni a 

fénymutatőt, a falakra és a mennyezetre szórja a 

fénysugarat egy olyan elbűvölő bemutató keretében, 

amely esetleg sokkal érdekesebb, mint maga az 

előadás. Az előadó kezének ideges remegését . a 

mutató a képernyőn felerősíti, ami 

bizonytalanságra vall, és amit legtöbben 

szeretnénk elkerülni.

Ezen problémák közül sok kiküszöbölhető, ha van 

egy kolléga, vagy társszerző, aki a hallgatóság 

első sorából kezeli a mutatót. Az ilyen 

szövetséges legyen teljesen járatos az előadásban. 

Tekintet nélkül arra, hogy ki kezeli a mutatót, 

talán legjobb takarékosan használni, a 

kulcsfontosságú pontokat megmutatni és egyébként 

kikapcsolni. A fénymutatót két kézben, vagy a 

könyökhajlatban tartva biztosan foghatjuk, és ez 

segít megőrizni a higgadtság látszatát, tekintet 

nélkül arra, hogy térdünk esetleg össze akar 

csuklani.

A lámpaláz ilyen vagy olyan formában 

valószínűleg általános. Ki nem ismeri a kapkodó 

légzést, gyorsuló pulzust vagy izzadó tenyeret, 

mielőtt fellép az emelvényre? A lassú, mély 

levegővétel és a koncentrált erőfeszítés a test 

izmainak ellazftására nagyban csökkenti ezeket a 

tüneteket. A tudat, hogy alaposan készültünk az 

előadásra, nagy magabiztosságot ad. A tapasztalat 

talán a legjobb tanító. Tudom, ha egyszer elkezdek 

beszélni, egyfelől a lámpalázam, másfelől pedig a 

rémképek, hogy esetleg egy cippzár nincs behúzva, 

és hogy az előadásom közepén áttérek a "Boci, 

boci, tarka" idézésére, jórészt eltűnnek.

Felkészülés

A sikeres tudományos előadás •kulcsa 

nyilvánvalóan a kellő mélységű felkészülés. Ezért 

meglepő azon előadók nagy száma, akik 

készületlennek tűnnek. A probléma egy része talán 

abból az előre látható helyzetből adódik, hogy az 

előadó, aki már gyűjtött tapasztalatokat, 

fokozatosan egyre kevesebb időt kell, hogy

felkészüléssel töltsön. Sajnos ez utóbbi kifejezés 

úgy is fordítható, hogy "mind kevesebb és kevesebb 

felkészülésből is megél", és azt az előadót aki 

ebbe a csapdába esik, végül tettenérik. 

Valószínűleg minden tapasztalt előadó körüljárja 

ezt a csapdát, és néhányan beleesünk. A túlzott 

magabiztosság szokásos oka, de gyenge mentsége a 

nem megfelelő felkészülésnek.

A felkészülés két részből áll: az előadás 

összeállítása és próba. Az első rész talán a 

fontosabb, de könnyebb mellőzni is. A gyakorlott 

előadó jóval az előadás előtt elkezd tervezni. 

Felbecsüli a hallgatóság érdeklődését és 

képzettségét, és az előadás tartalmát ennek 

megfelelően határozza meg. Az előadást folyamatos 

logikai sorrendbe rendezi. A diákat úgy tervezi 

meg, hogy tartalmukat gyorsan és közvetlenül adják 

át, és szorosan illeszkedjenek a szöveg 

szerkezetébe. Ha mindezeket jól csinálta, némi 

siker majdnem biztosítva van.

A próba értékes és szükséges is. Értékes, mert 

lehetővé teszi, hogy az előadó kulcsszavak és 

kifejezések beépítésével folyamatos előadást 

fejlesszen ki, értékes, mert módot nyújt az 

előadás előtt a tartalom és felépítés 

ellenőrzésére egy baráti csoport előtt. Szükséges, 

mert majdnem.ez az egyetlen mód az időmérésre. Még 

ha a szöveget (Isten őrizz!) olvassák, a próba 

akkor is alapvető az időkeretben való bennmaradás 

miatt. Ismerek előadókat, akik, előnyben 

részesítve a kötetlen előadást, tartózkodnak a 

próbától. Legvalószínűbben ők azok is, akiket 

elkap a pánik, hogy "Úristen! ez a két perces 

figyelmeztetés és én csak a felénél tartok!" Az 

így csapdába esett előadót figyelni esetleg 

mulatságos, de ez nem sokat segít a tudományos 

információ terjesztésében.

Mindamellett nem érdemes megkísérelni a 

dolgozatot szóról-szóra betanulni. Egy 

nyilvánvalóan gépiesen előadott dolgozat 

mesterkélten és erőltetetten hangzik, és 

ugyanolyan figyelemelterelő, mint az, amelyiket 

olvassák.

Az előkészítés utolsó mozzanata annyira elemi, 

hogy alig látszik érdemesnek arra, hogy 

megemlítsük, mégis, figyelmen kívül hagyva, .sok 

előadó bajba kerülhet. Úgyszólván minden 

találkozón vannak előadások, amelyeket elrontanak 

a hibás, vagy nem megfelelő irányban vetített



diák. Megfigyeltem, hogy a hallgatóság nevet az 

első fordított dián, morog a másodiknál és elkezd 

kifelé szállingózni a harmadiknál. Ez és egyéb 

vetítési problémák könnyen elkerülhetők, ha az 

ülésre korán érkezünk, és megkérjük a vetítő 

kezelőjét, hogy futtassa végig a diákat. (Hasznos 

magunkkal vinni saját betöltött diatárunkat.) A 

kezelő személyzet általában készséggel eleget tesz 

egy ilyen kívánságnak (ők sem szeretik jobban a 

rossz diákat, mint az előadók). Végezetül, előadás 

előtt szeretek felállni a dobogóra, kipróbálni a 

mikrofonokat, a diavezérlö gombokat és a 

fénymutatót, vagy mutatópálcát; így kevésbé tűnnek 

idegennek, amikor élesben lépek fel a pódiumra.

Összefoglalás

Ha egyetlen mondatban kellene summáznom ennek 

az eszmefuttatásnak a gondolatait, ez a következő 

lenne: "Soha ne hagyjuk a hallgatóságot a maga 

fejével gondolkodni." Ez többféle módon, 

valósítható meg:

1. Az előadás legyen egyszerű, csak a fő

szempontokat tartalmazza.

2. Legyünk benne biztosak, hogy a hallgatóság 

megérti a szaknyelvünket.

3. Az előadás legyen egyszerű és logikus

sorrendbe rendezett.

4. Használjunk egyszerű diákat.

5. Ne tereljük el a figyelmet.

6. Tudjuk alaposan előadásunkat.

Lényeges különbségek vannak a leírt és az 

elmondott dolgozat között. A bölcs előadó 

észreveszi ezeket a különbségeket, és ennek

megfelelően szerkeszti meg az előadást. A 

középpontban a hallgatóságnak kell lennie 

érdeklődésének, a témában való tájékozottsága

fokának, abbéli képességének, hogy befogadja az 

információt. Ha megkedveltetjük magunkat, a 

hallgatóság megszeret, és emlékezetében egy 

sikeres tudományos előadás fog megmaradni. Az az 

előadó, aki megfontoltan gondoskodik 

hallgatóságáról, majdnem bizonyosan felkelti annak 

érdeklődését, ébren tartja; ezek az emberek bent 

lesznek a teremben még akkor is, mikor felgyullad 

a villany, és meg lesznek győződve arról, hogy 

végre egy jó előadást hallottak.

Köszönetnyilvánítás

Sok kollégám olvasta ezt a tanulmányt, és 

számos értékes javaslatot tettek. Köszönetét kell 

mondanom azon sokaknak is, aki akaratlanul és

olyan módon járultak hozzá ehhez a dolgozathoz, 

amit valószínűleg inkább nem tettek volna.

(Fordította: Horváth Adorján, ELTE Alkalmazott és 

Műszaki Földtani Tanszék)

(A cikk eredetije a Journal of Sedimentary Petro- 

logy-ban jelent meg, 1978-ban. /48. k., 1. sz./)
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