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I. Az emlékezettel 

kapcsolatos alapfogalmak



Az emlékezés folyamata

Kódolás Tárolás Előhívás

Információ 

felvétele

Információ 

szervezése és 

megtartása

Információ 

felidézése 

vagy 

felismerése



Rövid- és hosszútávú memória

Rövid:

- Korlátozott kapacitás

- Időtartam: kb. 30 mp

- G. Miller-féle „mágikus” szám: 7 (+/-2)

- „Chunking” – összefüggő elemek csoportosítása

Hosszú:

- Korlátlan kapacitás és időtartam

- Rövidtávú memóriából átvett információ 

megtartása, szervezése, rekonstruálása



A munkamemória (working

memory) modell

Központi 

végrehajtó

Téri-vizuális

vázlattömb

Epizodikus

puffer

Fonológiai

hurok

Vizuális

Szemantikai inf.

Epizodikus 

HTM

Nyelv

Baddeley, 2000

A Modális Modell –

Hierarchikus szerveződés 
(Atkinson és Shiffrin, 1968)

KÖRNYEZETI

INPUT

SZENZOROS TÁRAK

VIZUÁLIS TÁR

AUDITÍV TÁR

HAPTIKUS TÁR

RÖVID TÁVÚ TÁR (RTM)

KONTROLL 

FOLYAMATOK:

ISMÉTLÉS

KÓDOLÁS

DÖNTÉS

ELŐHÍVÁSI 

STRATÉGIÁK

HOSSZÚ TÁVÚ 

TÁR

(HTM)

VÁLASZ-OUTPUT



Gyakori munkaemlékezeti 

feladatok

• Szám- vagy 

szóterjedelem 

(előre, visszafelé)

• Corsi kockák

• Stroop teszt 

(központi 

végrehajtó)

Színmegnevezés Olvasás Interferencia

XXXXX Piros Piros

XXXXX Sárga Sárga

XXXXX Kék Kék

XXXXX Zöld Zöld



Explicit vs. implicit emlékezet 
(Schacter, 1987)

• Explicit emlékezet

- múltbeli tények és események tudatos és 

szándékos felidézése

• Implicit emlékezet

- nincs tudatos és szándékos visszaemlékezés

- a korábban felvett információ úgy serkenti a 

viselkedést, hogy az alany nincs tisztában a 

folyamat emlékezet-jellegével



PROBABILISZTIKUS 

KATEGÓRIATANULÁS („IDŐJÓS”)

SZERIÁLIS REKCIÓIDŐ Feladat  (SRTT)

Implicit tanulási paradigmák

SOROZATOS (SZERIÁLIS) 

REAKCIÓIDŐ



Vertikális 

(függőleges)

metszet

Horizontális 

(vízszintes)

metszet

Szagittális 

(nyílirányú)

metszet



Aktiváció az agykéreg alatti törzsdúcok

(basalis ganglionok) területén: válaszszelekció, 

implicit tanulás



H.M.: a múltban ragadt ember

AMNESIA:

Az explicit emlékezet 

károsodása a halántéklebeny 

(hippocampus)

sérülése után



Implicit emlékek - H.M.

Milner, 1962

“Mirror drawing” feladat



Epizodikus és szemantikus 

emlékezet 
(Squire, 1990)

• Epizodikus emlékezet: 

- személyes emlékek (önéletrajzi emlékezet)

- idő, hely, személyek, történések

• Szemantikus emlékezet: 

- tények, adatok, fogalmak (verbális)

- más ismeretekhez kapcsolódnak

- idő és hely nélkül

- fogalmak, kategóriák, prototípusok, 
hierarchikus modellek



II. Nemi különbségek

munkamemória



Munkaemlékezet

Klasszikus elmélet: enyhe férfielőny, főleg a téri információ 

esetében

Újabb vizsgálatok: ezt nem támasztják alá 

(iskolázottság hatása), de az agyi aktivációban van különbség

Hill et al., 2014



Nők: limbikus rendszer (amygdala – “mandulamag”, hippocampus – “tengeri csikóhal”), 

homloklebeny alsó része

Férfi: kiterjedtebb hálózat, fali lebeny, homloklebeny felső része

Hill et al., 2014; meta-analízis a BrainMap adatbázis alapján



Ki emlékszik jobban a helyzetek érzelmi 

összetevőire?
Érzelmi feldolgozás – Amygdala

amygdala



Hogyan lehet a nemek közti különbség mértékét 

egyszerűen, de objektív módon megadni? 

Hatásnagyság (Cohen-féle effect size, d):

/átlag (férfi) – átlag (nő)/ : standard deviáció

0,2 – kicsi

0,5 – közepes

0,8 - nagy
d = 0,2



A munkamemória (working memory) modell

Központi 

végrehajtó

Téri-vizuális

vázlattömb

Epizodikus

puffer

Fonológiai

hurok

Vizuális

Szemantikai inf.

Epizodikus 

HTM

Nyelv

Baddeley, 2000



Végrehajtó működések: Raven progresszív mátrixok
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Férfi előny (Lynn és Irwing, 2004): 

Hormonális hatás?

Oktatási sajátságok?

Szociális dominancia?



Stressz hatása a végrehajtó funkciókra:

férfiak esetében jobban károsodik a teljesítmény

(de: kis hatás, feladatspecifikus, egyéni különbségek)

A vizsgálatban szereplő férfiak aránya
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Shields et al., 2016



III. Nemi különbségek:

hosszútávú memória



Olvassuk el páronként! 

(páros asszociáció feladat) 

• Kutya           __              Virág        

• Madár          __              Templom 

• Kabát           __              Bicikli 

• Vödör           __              Kéz  

• Ajtó              __              Majom 

• Kesztyű       __              Táska   

• Könyv          __               Irat   

• Cement       ___             Miniszter 



Végezd el az alábbi műveletet!

98456+56429=



Idézzük fel !  

• Ajtó              __               -------------

• Cement       ___              -------------

• Kabát           __               -------------

• Kesztyű       __               -------------

• Könyv          __               -------------

• Kutya           __               -------------

• Madár          __               -------------

• Vödör           __               -------------



• Kutya

• Zsinór

• Fal

• Kabát

• Asztal

• Cserép

• Kerítés

• Túró

• Sár

• Autó 

Egyszerű szavakból álló lista tanulása: 

KONKRÉT fogalmak



• Szabadság 

• Gondolat

• Izgalom

• Munka

• Jog

• Igazság

• Bizalom

• Kormányzat

• Eredet

• Indulat 

Egyszerű szavakból álló lista tanulása: 

ABSZTRAKT fogalmak
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Hosszútávú verbális memória: konzisztens női fölény
(Andreano és Cahill, 2009)

Min: értelmetlen álszavak

Max: egyszerű szavakból álló listák felidézése



http://www.brain-and-mind.com

Fejlettebb 

hippocampus 

nőkben?

Nem nagyobb, de

nőkben 

kevésbé gyorsan 

sorvad az életkorral
(Fraser et al., 2015)



Nő – fekete kör, folytonos vonal

Férfi – fehér kör, megszakított vonal

Raz et al., 2004





Konkrét/absztrakt szavak

10

11

12

13

14

15

16

17

Konkrét Absztrakt 

Nő

Féri

NEM igaz, hogy a férfiak az absztrakt fogalmak esetében jobban teljesítenek!



Szemantikus emlékezet
(Boman, 2004)
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Kategóriaelőhívás
(Cameron et al., 2008)

Abból a kategóriából tudunk több nevet előhívni, amelyikkel többet foglalkozunk
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Önéletrajzi emlékek 
(Pillemer et al., 2003)
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Basalis ganglion (törzsdúc):

válaszszelekció, implicit memória

(pl. időjós feladat)

Hippocampus:

explicit memória

ALZHEIMER-KÓR

Időjós teljesítmény Alzheimerben

Colla et al., 2003



IV. Nemi különbségek:

az autizmus különleges 

példája



Autizmus: szélsőséges férfi agy? 
(Simon Baron-Cohen elmélete)

• A női/férfi agy szélsőséges működési módja:

– Empatizálás, érzelmi érvelés

– Rendszerezés, mechanikai/fizikai érvelés

• Autizmus:

– Érzelmi kötődés, társas kapcsolatok hiánya

– Kommunikációs zavar (beszédfejlődés, 

testbeszéd)

– Rugalmatlanság, beszűkült érdeklődés, 

sztereotip viselkedés

– Férfi/nő arány: 5:1



Weintraub, 2011



Intuitív pszichológia (empátia) (A) és mechanika (B) vizsgálata

gyermekekben (10-11 év)

A

B

Súlyos pszichiátriai betegséggel élő anyák gyermekei 

autisztikus vonásokat mutathatnak

A vizsgált gyermekek szüleinek betegsége:

CONT – kontroll (nincs betegség)

BPD – bipoláris hangulatzavar

SCZ – szkizofrénia
Marothi et al., 2014

J. Nash E. Einstein



Információk 

integrálása:

sematizáció

• Az emlékek 

sematizálódása 
(Bartlett, 1932) 

• Autizmus: csökkent 

sematizálás (Sheuffgen, 

1998)

– Jellemző 

képességsziget: nyers 

memória (fotografikus 

memória)



A sematizáció alapja: a hippocampus és a 

homloklebeny együttműködése

Vizsgálati módszer: vizuális memóriafeladat



A hippocampus – agykéreg  kapcsolódási térképe

Kontroll Autizmus

Szignifikáns kapcsolódási különbség autista és 

kontrolszemélyek között (hippocampus – agykéreg) 
(Cooper et al., 2017)

1. A homloklebeny

„lekapcsolódása”: 

csökkent sematizáció,

alacsonyabb munkamemória

2. A látókéreg „lekapcsolódása”:

a vizuális élmények 

részletgazdagsága

megmarad?

homloklebeny

látókéreg



Autizmus szempontjából magas kockázatú gyermekek

agyi fejlődése (6-12 hónap): fokozott méretnövekedés a homloklebeny

és a látókéreg területén

Hazlett et al., 2017



Stephen Wiltshire



Temple Gradin

McGowan, 2013



Következtetések 1.

• Az egyes memóriafunkciókban 

diszkrét nemi különbségek

• Rövidtávú emlékezet: inkább férfi 

előny (egyszerű ingereknél)

• Epizodikus emlékezet: női fölény

• Szemantikus emlékezet: funkció- és 

fogalomfüggő (szerszámok!)



Következtetések 2.

• Amnesia: explicit emlékezet zavara 

(hippocampus, H.M., Alzheimer-kór)

• Az emlékezet érzelmi modulációja 

nőknél erősebb (amygdala)

• “Női - férfi” agy: empátia vs. 

rendszerezés

• Autizmus: az emlékezeti sematizáció 

hiányzik, néhány esetben fotografikus 

emlékezet


