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6 HOGYAN HASZNÁLD A KÖNYVET?

Hogyan használd a könyvet?
Vizuális megközelítés
Ha egyetlen szóval kellene összefoglalni, mivel 
fejleszthető a leghatékonyabban a memóriánk, 
az a „kép” lenne. A képekre egyértelműen 
könnyebben emlékszünk, mint a szavakra. Látni 
fogjuk, hogy a könyvben leírt memóriafejlesztő 
módszerek nagy részének a lényege az, hogy 
az információt jól megjegyezhető képekre fordítsuk 
le és rögzítsük, mert ezeket később könnyebb lesz 
felidézni. Ez az egyik oka annak, hogy a Fejleszd 
a memóriád! tele van vicces és megragadó 
illusztrációkkal, rövid, könnyen befogadható 
szövegekkel.
Sokkal könnyebb a tanulás, ha vicces és érdekes 
témákról van szó, ezért a könyvben a legtöbb 
gyakorlat nem elvont, hanem ismerős, hétköznapi 
helyzetekkel foglalkozik.

A fejezetek
Elsőként fontos megérteni, mi az a memória, és hogyan 
működik. Az 1. fejezetben ezt jól érthető illusztrációkkal 
magyarázzuk el, ahogy azt is, mi mindenre képes 
az agyunk. A 2. és 3. fejezet a rövid, illetve hosszú 
távú memóriát mutatja be. A következő két fejezetben 
megismerheted a legfontosabb memóriafejlesztő 
módszereket, amelyek a vizualizációt és a képzeletet 
(4. fejezet), illetve a rendszerezést (5. fejezet) hívják 
segítségül. Ezután a névmemóriával (6. fejezet) 
és a számmemóriával (7. fejezet) foglalkozunk részletesen, 
és ezek fejlesztését segítő módszereket mutatunk be. 
Az utolsó fejezet néhány életvezetési tanáccsal szolgál, 
amelyek jó hatással lehetnek az agyra: táplálkozási 
és stresszkezelési tippeket kapsz, hogyan aludj és  
mozogj eleget.
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SZUPER TECHNIKA:

A memóriapalota
A memóriapalotát (memory palace), más néven  
útvonalmódszert (journey method) már az ókori 
görögök is ismerték. Ez a rendkívül hatékony 
módszer egyesíti a térbeli tanulást 
és a vizualizációt. Nagyszerűen lehet 
vele memorizálni sorozatokat, listákat, 
egy beszéd részeit, egy vizsga 
anyagát vagy egy bonyolult gép 
használatának lépéseit.

Egy tipikus útvonal
Képzeld el, hogy rengeteg dolgot el kell intézned, 
de nincs nálad toll, hogy listát írj! Reggel el kell 
menned a postára, majd vissza kell vinned a könyveket 
a könyvtárba. Ezután egy barátoddal ebédelsz, 
délután pedig el kell hoznod az ingeidet a tisztítóból, 
haleledelt kell venned a kisállat-kereskedésben, 
és végül be kell ugranod a boltba néhány dologért.
Ha a memóriapalota módszerével szeretnéd 
megjegyezni a teendők listáját, először is el kell 
döntened, milyen útvonalat fogsz gondolatban 

végigjárni. Vegyük például a képen látható házat. 
Most ez lesz a „memóriapalotád”. Mivel hat 

dolog szerepel a listádon, a memóriapalotában 
is hat helyiségre lesz szükséged.
Rendeld hozzá a listádon szereplő 

elemeket az egyes helyszínekhez! A legjobb 
módszer erre a kapcsolatképzés (lásd 88–89. oldal). 
Képzelj el például egy hatalmas bélyeget ábrázoló 
posztert az előszoba falán. Erről később, amikor 
gondolatban belépsz a házba, eszedbe fog jutni 
a posta. Az étkezőasztalnál ülő, emberekre hasonlító 
könyvekről emlékezni fogsz a könyvtárra és így 
tovább. Minél furcsábbak és szokatlanabbak 
a képek, annál jobban fogsz rájuk emlékezni. 
Ha készen vagy, elég lesz végigjárnod 
a memóriapalotádat, hogy megkeresd a listán 
szereplő elintéznivalókat ott, ahol korábban 
elhelyezted őket.

Hogyan működik?
A memóriapalota módszere abban áll, hogy 
gondolatban végighaladsz egy ismerős 
útvonalon: ez lehet a házad, a munkahelyedre 
vezető út, vagy akár a tested. Mindig ugyanaz 
a kiindulópont (például a ház bejárati ajtaja), 
és az útvonal is változatlan (első az étkező, 
utána a konyha, a fürdőszoba, a lépcső stb.).

A memóriapalotán végighaladva 
kapcsolatot teremtesz a megjegyzendő  
lista elemei és a helyszínek között.  
Elég „ott hagynod” egy-egy elemet 
az egyes helyszíneken, de akár kreatívabban 
is összekötheted őket. Az a fontos, hogy 
elképzeld az adott elemeket az egyes 
helyszíneken, és minél több részlettel 
gazdagítsd a képet. Később, amikor fel 
kell idézned a lista elemeit, egyszerűen 
gondolatban végigsétálsz ezen az útvonalon, 
és „megtalálod” az egyes elemeket ott,  
ahol hagytad őket.

SZUPER TIPP: TAKARÍTSD KI  
A MEMÓRIAPALOTÁT!
Sok memória bajnok, aki ezt 
a módszert használja, szükségesnek 
tartja időnként „kita karítani” 
a képzeletbeli hely színeket, 
hogy ne legyenek telezsúfolva. 
A sok asszociáció és kép 
eltüntetéséhez képzeld el, 
hogy kiüríted az összes 
helyet, amíg eredeti 
állapotukban nem látod 
őket. Szabadulj meg 
minden felesleges elemtől!

AZ ÉLÉNK BENYOMÁSOK HATÁSA (MEMÓRIA ÉS KÉPZELET)

42 43Koncentrációt fejlesztő feladatok

Koncentrációt fejlesztő feladatok
Minél jobban tudsz koncentrálni, annál jobban tudod tárolni és használni 
a munkamemóriádban lévő információt. Gyakorold az alapos megfigyelést, hogy 
észrevedd a legkisebb részleteket is! Próbáld ki az alábbi feladatokat!

ÉRDEKESSÉG: ZAVARÓ HANGOK Meghívtak 
vacsorára a város kevésbé ismert részén. Az úti 
célodhoz közeledve lelassítasz, hogy jobban 
lásd az utcatáblákat. Eközben félbehagyod 
a barátoddal folytatott beszélgetést, és a rádiót 
is lehalkítod. Vajon miért? Természetesen azért, 
mert a figyelmedet három különböző dolog veszi 
igénybe. Mivel szeretnéd minden figyelmedet 

Megoldás: 180–81. oldal

14. Keresd meg a kakukktojást!

B) Már megint nem találod az autódat a parkolóban! 
Különös módon, az összes többi autónak van egy 

vele azonos párja. Vajon megtalálod a sajátodat? 
Vigyázz, sokkal nehezebb, mint elsőre gondolnád!

15. Keresd meg a különbségeket!
Vajon mennyire figyelsz oda a részletekre? 
Tanulmányozd a bal oldali képet öt másodpercig! Ezután 
takard le, és nézd meg a jobb oldali képet! Észreveszed 

az öt különbséget a jobb oldali kép és a között,  
ahogyan a bal oldalira emlékszel? Karikázd 
be a különbségeket!

csak a látottakra irányítani, hogy ne téveszd 
el a megfelelő utcát, ezért ösztönösen szűkíted 
a párhuzamos tevékenységek körét. Ráadásul, 
ha egyszerre több dolgot próbálsz csinálni, 
valószínűleg egyik sem fog igazán sikerülni: sem 
a barátodra nem tudsz rendesen figyelni, sem 
a rádióban szóló zenére, és jó eséllyel az utcát 
is eltéveszted, ahová igyekeztek.

A) Síelni mész, és amikor kilépsz a kunyhóból, 
keresni kezded a síléceidet: nem könnyű, mert mind 

nagyon hasonlóak. A te síléceid azonban nem teljesen 
egyformák: vajon megtalálod őket?

NÉHÁNY PILLANAT MÚLVA ELFELEJTED (A RÖVID TÁVÚ MEMÓRIA)

A „Szuper technika” 
című fejezetben kipróbált 
memóriafejlesztő 
módszereket  
ismerhetsz meg

Külön kiemeljük a „Szuper 
tippek” és az „Érdekesség” 
részekben a memória 
működésére vonatkozó 
izgalmas tényeket
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Megoldások
A könyv végén megtalálod néhány gyakorlat 
megoldását. Erre az adott oldalon a „Megoldás” 
nyíl utal, amely a megfelelő oldalszámot 
is tartalmazza.
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28. Földrajzóra
Mire emlékszel az iskolai földrajzórákról? Kösd össze a folyókat azzal  
az óceánnal, tengerrel vagy öböllel, amelybe beleömlenek.

29. Ki mit mondott?
Az új kollégáiddal vacsorázol, és mindegyik elmond magáról valamit. Néhány perc 
alatt próbáld megjegyezni az egyes mondatokat és a hozzájuk tartozó arcokat, 
majd takard le őket. Tarts 5 perc szünetet, utána írd a mondatokat a megfelelő 
szövegbuborékba!

30. Megkeverve
Egy konferencián összeütközöl egy kollégáddal, és mindkettőtök névjegykártyái 
a földre esnek és összekeverednek. Néhány perc alatt próbáld megjegyezni 
a névjegykártyatartóban lévő neveket, majd takard le őket! Késleltetésként idézd fel 
a világ 8 csodáját, amelyeket a 19. oldalon a 8. feladatnál megtanultál. Ezután válaszd 
ki a saját névjegykártyáidat a halomból!

31. Bélyeggyűjtés
Megláttál 10 bélyeget, amelyek szerinted érdekelnék bélyeggyűjtő 
barátodat, de nem vagy biztos benne, hogy ezek megvannak-e neki. 
Néhány perc alatt próbáld megjegyezni a balra lent látható 10 bélyeget, 
majd késleltetésként lapozz vissza a 72–73. oldalra, és add össze az ezen 
a két oldalon szerzett pontjaidat. Ezután térj vissza ehhez a feladathoz (a bal 
oldali 10 bélyeg legyen letakarva). Nézd át a barátod gyűjteményét, és húzd 
át azokat, amelyek már megvannak neki!

Diétázom.
Golfozni 
tanulok.

Mindig 
is imádtam 

kertészkedni.

4 gyerekem 
van: 3 fiú és  

1 lány.

Nem szeretem 
a nagy- 

városokat.

Ha van időm, 
horgászni 
megyek.

Pontszám: 
1–2 mondat: 3 pont
3–4 mondat: 6 pont
5–6 mondat: 8 pont

Pontszám: 
1 pont jár minden helyes 
válaszért

Pontszám: 
1–2 kártya: 3 pont
3–4 kártya: 6 pont
5–6 kártya: 8 pont

Pontszám: 
1–2 bélyeg: 3 pont
3–4 bélyeg: 6 pont
5–6 bélyeg: 8 pont
7–8 bélyeg: 10 pont

Molnár 
Jakab

Kovács 
Zsanett

Vas Kinga

Németh Linda

Lovász Zsuzsa

Pap Mária

Marton Barbara

Török 
Dávid

Molnár 

Jakab

Takács Róbert

Szabó 
Dániel

Veres 
József

Pál 
Emília

Pap Mária

Lovász 
Zsuzsa

Szabó 
Dániel

Takács 
Róbert

Vas Kinga

HOGY SIKERÜLT?
Add össze a pontjaidat! 
Pontszám: ÷ 122 pont =  
(  × 100) =  %
Vesd össze az itt elért 
eredményedet a fejezet elején 
szerzett pontszámoddal! 
Van eltérés? Mennyire tudtál 
odafigyelni, illetve gazdagabb 
emlékeket létrehozni?
Ne feledd: egyetlen nap alatt 
nem fog fejlődni a memóriád! 
Érdemes kitartanod, és minél 
gyakrabban használnod 
a fejezetben leírt alapelveket, 
amikor szeretnél megőrizni 
valamit az emlékeidben.

Folyó    Óceán/tenger/öböl

A) Mississippi   Dél-kínai-tenger

B) Jordán    La Manche-csatorna

C) Szajna    Holt-tenger

D) Gangesz   Atlanti-óceán

E) Duna    Perzsa-öböl

F) Eufrátesz   Fekete-tenger

G) Amazonas   Indiai-óceán

H) Mekong   Mexikói-öböl

Kovács 

Káro
ly

Megoldás: 182. oldal
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Tájékozódás a városi dzsungelben
Amikor legközelebb autóba ülsz,  
próbálj meg a műholdas navigációs 
rendszer nélkül boldogulni. 
Helyette indulás előtt nézd meg 
térképen az úti célt, majd 
emlékezetből tájékozódj! 
Először egy rövidebb 
úttal kezdd, majd ahogy 
magabiztosabbá válsz, 
próbálj megjegyezni 
bonyolultabb útvonalakat is. 
Vajon milyen hatással van 
ez a memóriádra?

12. Végső úti cél
Olvasd el az útbaigazítást, ami alapján eljutsz 
A-ból B-be! Két perced van, hogy tanulmányozd 
és megjegyezd az útvonalat. Ezután takard le a leírást, 

ÍGY MŰKÖDIK: EGY DIÁK AGYA Egy zenész agya más, 
mint egy olyan emberé, aki nem játszik hangszeren, és egy 
kétnyelvű ember agya is eltér az olyanokétól, akik csak egy 
nyelvet beszélnek. Ezeknek a pluszképességeknek köszönhetően 
az agyuk képlékenyebb (nagyobb a plaszticitása). Vajon csak 
a kétnyelvűek vagy a zenészek agya képes effajta változásokra? Természetesen 
nem. Az agy plaszticitását orvostanhallgatóknál is megfigyelték, amikor 
összehasonlították az agyuk állapotát három hónappal a vizsgáik előtt és közvetlenül 
a vizsgáik után. Ezek a változások az agynak a tanulásért és emlékezésért felelős területein 
mentek végbe, ahol a tanulás következtében újabb szinaptikus kapcsolatok alakultak ki.

és rajzold be az útvonalat (A-ból kiindulva), amíg el nem 
jutsz B-be. Jelöld be a B pontot a térképen, és írd 
be a megfelelő utca nevét az úti célhoz.

Taxisofőr vagy 
buszvezető
A válaszhoz érdemes megvizsgálni 
azoknak az agyát, akik naponta járják 
a várost: a taxisofőrökét és a buszvezetőkét. 
Mindkettő a hippokampuszát használja (lásd 14. 
oldal), amikor az olykor igen bonyolult útvonalakon 
halad. Tudva, hogy az agy a tapasztalatok 
hatására képes változni (lásd 22. oldal), szerinted 
melyiküknek nagyobb a hippokampusza?

A helyes válasz a taxisofőr, mivel neki sokkal 
gyakrabban kell új útvonalakat használnia. Ehhez 
jóval többször igénybe veszi a hippokampuszát 
(más agyterületekkel együtt), amely segít 
megjegyezni a különböző útvonalakat 
és tereptárgyakat, illetve kitalálni a leggyorsabb 
utat a végcélhoz. Ezzel szemben a buszvezetők 

többsége mindennap ugyanazon az útvonalon 
közlekedik, amihez kevésbé van szükségük 
a hippokampuszra. Egy idő után a taxisofőrök 
hippokampuszában megnő a neuronok 
és szinapszisok száma, és így a hippokampusz 
mérete is. Az effajta változások az agyban 
megmagyarázzák a mentális teljesítmény 
növekedését is. Ha a műholdas navigációs rendszer 
helyett te is rendszeresen próbálsz emlékezetből 
tájékozódni, lehet, hogy neked is megnő 
a hippokampuszod, és javulni fog a memóriád.

1. Menj el a Róka 
köz végéig!

2. Fordulj balra!

3. Menj el a Patak 
utca végéig!

4. Menj át  
a Fő úton!

5. Fordulj jobbra, 
majd az első sarkon 

fordulj balra 
az Öregmalom 

utcára!

6. Az első sarkon 
fordulj balra, 

és menj el az utca 
végéig!
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Megoldás: 180. oldal

B

A könyv szerkezete
A könyv felépítésének köszönhetően kiválaszthatsz 
egy adott témát, hogy csak azzal foglalkozz, 
vagy végigolvashatod az egész kötetet az első 
oldaltól az utolsóig. A 2–7. fejezet elején található 
gyakorlatokkal felmérheted, mi a helyzet egy 
bizonyos memóriatípussal, például a hosszú 
távú memóriáddal. Miután megismerted 
a legfontosabb módszereket, a fejezet végén 
található ellenőrző gyakorlatoknál ki is próbálhatod 
a memóriafejlesztő technikákat és egyéb tippeket. 
Végül eldöntheted, hogy az adott módszer 
valóban segített-e fejleszteni a memóriádat.
A gyakorlatok többségénél meg kell jegyezned 
néhány információt, majd le kell takarnod az adott 
oldalt egy papírlappal. Utána az erre kijelölt helyen 

A gyakorlatok megoldását írd 
be az üresen hagyott helyekre  
vagy szövegdobozokba!

Az elért pontszámokkal 
ellenőrizheted, mennyit fejlődtél 
a fejezet elején és végén elvégzett 
gyakorlatok között

kell megadnod a válaszokat. Ha nincs elég hely, 
egy külön lapra írd a válaszaidat. A hosszú távú 
memóriát ellenőrző gyakorlatoknál késleltetésként 
egy hozzájuk nem kapcsolódó feladatot is el kell 
végezned. Ezek a késleltető feladatok vagy magában 
az eredeti gyakorlatban szerepelnek, vagy 
a mellettük lévő tabletképernyő rajzán láthatók.

Lényeges információkat tartalmazó, 
részletes bevezetők előzik meg 
a gyakorlatokat
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Mi a memória?
Vajon milyen lenne mindig a pillanatban 
élni, a közeli és távoli emlékeink 
nélkül? Szinte elképzelni is lehetetlen: 
előzmények és összefüggések nélkül 
honnan tudnánk, kivel beszélgetünk, 
mi a kedvenc színünk, és hogyan 
értelmeznénk a velünk történő 
dolgokat?

Az emlékek rendszerezése
A memóriánkban tároljuk, és innen hívjuk elő 
a világról gyűjtött információkat, illetve azt, 
hogyan reagáljunk rá. Mindez nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, a másokkal 
való kapcsolatunkat, és hogy mit jelent számunkra 
a világ. A memória működésének megértéséhez 
képzeljük el, ahogy egy fényképalbumba gyűjtjük 
a tavalyi nyaralás képeit. Először azonosítjuk, mit 
ábrázolnak az egyes képek. Ezután a képeket 

időrendi sorrendben az albumba rakjuk. Ez azért 
fontos, mert amikor az élmény bármelyik részét 
szeretnénk felidézni, könnyű lesz elővenni 
az albumot és kikeresni a megfelelő képet. 
E három dolog – a rögzítés (kódolás), a tárolás 
és az előhívás – jelenti az emlékezés folyamatának 
alapvető lépéseit.

Egy emlék akkor válik tartóssá, ha jól rögzítettük 
– így könnyen előhívható lesz. A könyvből 
megtudhatod, milyen sokféleképpen fejleszthetjük 
a memóriánkat. Olyan módszerekről lesz 
szó, amelyek segítenek jelentést társítani 
az információkhoz, ezáltal a rögzítésük során 
könnyebben megjegyezhetőkké válnak.
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SZUPER TIPP: ALKOSS KÉPET! Hogyan dolgozza fel az agyunk 
az információt? Először elemzi és rögzíti (kódolja). Vegyük például 
egy tehén rajzát, amely fölött a spanyol „vaca” szó szerepel. 
Az agy azonosítja a szót, és összekapcsolja a képpel. Eddig minden 
rendben: tudjuk, hogy a „vaca” szót olvassuk, és hogy ez a szó jelenti 
spanyolul azt, hogy „tehén”. Ezt valószínűleg meg is tudjuk jegyezni, 
de növelhetjük a memóriánk teljesítményét, ha további képet 
alkotunk hozzá. Hogyan? Képzeletben fotózd le a két információt 
együtt! Így az agyad rögzíteni fogja a tárgy és a szó közötti 
kapcsolatot, és közben nő a valószínűsége annak, hogy később 
emlékezz a szóra, mert a vizuális információ könnyebben megragad 
a memóriában.

1. Használd a lelki szemeidet!
Nézzük meg, mi történik az agyunkban, amikor 
egy szövegben olvasott információkat rögzítünk. 
Olvasd el az alábbi rövid szöveget, és képzeld 
el a jelenetet!

Gyönyörű nap volt, tökéletes a piknikezéshez. 
A levegő friss volt, a parkot mindenfelé virágok 
borították. Juli talált egy tökéletes helyet egy 
hatalmas fa alatt, ahol leterítette a plédet 
és lerakta a kosarát. Mivel a fa még alig rügyezett 
ki, a nap sugarai áthatoltak a koronáján, és Juli 
lábait melengették. Miközben kivette a kosárból 
az ennivalót, megpillantotta az előtte elterülő 
víztükrön megcsillanó fényt.

Most válaszolj a jobb oldali kérdésekre az  
elképzelt kép alapján!

A feladat megoldásához elmerültél az emlékeid 
tengerében, hogy a képet részletekkel egészítsd ki. 
Ha újra elolvasod a történetet, kiderül, hogy egyik válasz 
sincs benne. A szövegben szereplő utalások beindították 

a fantáziádat, ami kapcsolatba lépett a rendelkezésedre 
álló rengeteg információval. A szöveg olvasása közben 
elképzelt részletek nagyon hasznosak, mert később 
segítenek felidézni, miről olvastál.

A) Milyen évszakban  
játszódik a történet?

B) Milyen színűek voltak 
a virágok?

C) Milyen fa alá ült le Juli?

D) Milyen színű volt  
Juli plédje?

E) Milyen ételeket vett ki  
Juli a kosarából?

F) Mit pillantott meg Juli 
a vízen?

Vaca
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Automatikus a memóriánk?
Próbáld ki a következő két gyakorlatot, hogy jobban megértsd, hogyan működik 
a memória! Vajon mindig erőfeszítést kell tennünk, hogy megjegyezzünk valamit,  
amire később is emlékezni szeretnénk, vagy van, ami automatikusan rögzül?

2. Egy nap a tengerparton
A tengerparton vagy. Számold meg, hány játékot tudsz 
egyből elpakolni (ezek az asztalon és a széken vannak), 
és hányat kell előbb megtisztítanod (ezek vannak 
a homokban).

Most takard le a képet! Noha a játékok memorizálása 
nem volt feladat, fel tudod idézni a részleteiket? 
Válaszolj a következő öt kérdésre!

A) Van kalap a gumikacsán?

B) Milyen színű a polip?

C) Milyen kép van a vödrön?

D) Vannak csillagok a labdán?

E) Milyen színű a dömper?

ÍGY MŰKÖDIK: AZ AUTOMATA AGY Vajon mindig tudatosan jegyezzük meg 
a dolgokat? Vagy előfordul, hogy anélkül is emlékszünk rájuk, hogy erőfeszítést 
tennénk? A fenti gyakorlat elvégzése után valószínűleg észrevetted, hogy akaratlanul 
is megjegyeztél néhány információt. Az agyunk rengeteg adatot és részletet rögzít 
anélkül, hogy tudnánk róla. Ha belegondolunk, ez nem véletlen: nagyon fárasztó 
lenne állandóan arra gondolni, hogy mindent megjegyezzünk. Bár az automatikusan 
rögzített információk nagy részét soha nem tudatosítjuk, az agyunk rendszeresen 
felhasználja ezeket, hogy a világról alkotott elképzeléseinket kialakítsuk  
vagy megerősítsük.
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3. A méret a lényeg
Vajon ezek a hétköznapi tárgyak elférnek egy 
cipősdobozban? Írj „igent” vagy „nemet” az egyes 
tárgyak melletti helyre, majd takard le a képeket!

SZUPER TIPP: ÉRTSD MEG, MIT JELENT! 
Ha meg kellene tanulnunk egy szöveget, 
valószínűleg azzal kezdenénk, hogy újra 
és újra elolvassuk arra számítva, hogy 
az ismétlés segít rögzíteni az információt 
az agyunkban.  
 
 
 
 
 
 
 
Pedig nem 
ez a leghatékonyabb 
módja a megtanulandó 
szöveg elsajátításának, 
ráadásul így nagyobb 
eséllyel felejtjük el. A szöveg 
jelentésének a megértése az, 
ami segít jobban emlékezni 
rá. Minél inkább megérted 
azt, amit olvasol, annál több 
kapcsolatot találsz a szöveg 
és aközött, amit már tudsz, 
így annál jobban fogsz 
emlékezni rá.

Kerek asztal

Négyzet alakú 
asztal

Háromszög 
alakú asztal

Noha nem kellett megjegyezned magukat a tárgyakat 
és a csoportosításukat, fel tudod idézni, melyik asztalon 
milyen tárgy van?

Megoldás: 180. oldal

A)

B)

C)

D)

E)F)

G)

H)

I)
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Hol tárolja az agyunk 
az emlékeket?
Vajon az emlékek az agyunk hátsó vagy elülső részében 
találhatók? Tudjuk ezt egyáltalán? A tudósok 
többéves kutatás során rájöttek, hogy 
az agy nem egyetlen területen tárolja 
az emlékeket.

A fő lebenyek
Az agy tömege kb. 1,5 kg, és két 
féltekéből áll: jobb és bal. Mindkettőt 
négy nagyobb lebeny alkotja: a nyakszirti 
lebeny (a fej hátsó részénél, a nyak felett), 
a halántéklebeny (a halántékok mellett), 
a homloklebeny (közvetlenül a homlok 
mögött) és a fali lebeny (a fejtető hátsó 
részénél). Az agy egyes lebenyei különböző 
készségekért és funkciókért felelősek.

Mi történik a lebenyekben?
A nyakszirti lebenyben dolgozzuk fel a látottakat. 
A fali lebeny elsősorban a figyelemért, az érzetek, 
például a tapintás, hő- és fájdalomérzet 
feldolgozásáért, illetve a térbeli tájékozódásért 
felel. A homloklebeny az olyan fejlettebb 
funkciókért felelős, mint a döntéshozás, az érvelés, 
az indulatkezelés, a társas viselkedés és az emlékezés. 
A halántéklebenyhez elsősorban a hallás és szaglás, 
illetve a nyelv és az emlékezés kapcsolódik. 
A halántéklebeny mélyén található a limbikus 
rendszer, amelynek egyes területei szabályozzák 
az étvágyat, az érzelmeket és az ösztönöket. 
Ezek egyike, a hippokampusz, különösen fontos 
a tanulásban, mert szerepet játszik az új emlékek 
létrehozásában.

Láthatjuk, hogy a memória nem egy bizonyos 
agyterülethez kapcsolódik, hanem több különböző 

lebeny és terület felelős érte. Összefoglalva: egy 
emlék úgy jön létre, hogy az agy több különböző 
területén tárolt számos információt összekötjük 
és előhívjuk.

A)

B) D)

C)


