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„AMIKOR MAGAM VAGYOK, ÚJRA MEG ÚJRA ÁTÉLEM AZ EMLÉKEKET. 
EZ A BÖLCSESSÉG FORRÁSA. ÉS A JÖVŐNK FORMÁLÁSÁNAK ÚTJA.”

“AND HERE IN THIS ROOM, ALL ALONE, I RE-EXPERIENCE THEM AGAIN AND 
AGAIN. IT IS HOW WISDOM COMES. AND HOW WE SHAPE OUR FUTURE.”

AZ

THE ART OF 
REMEMBERING

Most játsszunk valamit! Próbáljuk meg felidézni a legrégebbi 
emléket az életünkből! Jó vagy rossz, mindegy. Hova kerültünk?  
Az óvodánkba? Esetleg van valamilyen halvány, benyomásszerű 
emlékünk még régebbről? Figyeljük meg, mit érzünk az emlék kap-
csán. Látunk színeket, hallunk hangokat, esetleg érzünk valamilyen 
ízt? Mennyire részletes az emlék, mennyire tiszta a kép? És most 
egy másik játék: mondjuk el legalább három ismerősünk telefonszá-
mát, vagy idézzük fel, melyik évben kaptuk az első csókot! Sikerült? 
Talán ez utóbbit valahogy kisakkozzuk, de miért volt ez nehezebb, 
mint egy sokkal régebbi emlék felidézése? Az utolsó játék követke-
zik. Képzeljünk el egy szobát, amelynek szemben lévő falán ott lóg 
egy kép az első csókunkról, felette az évszámmal. Legyen mondjuk 
a fal bézs, a felette lévő szám pedig fekete, jól látható, szólhat vala-
milyen zene is. Ha mostantól bármikor belépünk ebbe a helyiségbe, 
tudni fogjuk az első csók évszámát. Bármikor. Ezt most bizonyítani 
nem tudom, de egy hónap vagy egy év múlva kiderül az igazság…

Let’s play a game, shall we? Let’s try to recall the oldest memory of 
our lives! Regardless if it is good or bad. Where did we get back to?
To our kindergarten? Do we by any chance have any faint, im-
pression-like memories earlier from the past? Observe our feelings 
about that memory. Do we see colours, hear voices, or maybe taste 
something? How detailed is the memory, how clear is the image? 
And now another game: tell us the phone number of at least three 
of your friends or remember which year we got your first kiss! Could 
you do it? We might have managed to do the latter but why was it 
harder than to recall a much older memory? 
The last game is up. Imagine a room with a picture of your first kiss 
hanging on the opposite wall with the date above. Let’s say the wall 
is beige and the number above is black, clearly visible, there may 
be some music playing too. If we ever enter this room from now on, 
we will know the year of the first kiss. Anytime. I can’t prove it right 
now, but in a month or a year the truth will come out ...

MŰVÉSZETE
emlékezés

Szöveg Text by Balogh Edina •  Illusztráció Photo by Fábri Zsuzsanna
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EZ MOST INGYEN VOLT
A játékért most nem kellett �zetni, de 2020-ra óvatos becslések 
szerint a memóriafejlesztéshez köthető biznisz bevételei – pl.: app-
likációk és képzések – 6 milliárd dolláros szintet érnek el. Már az 
ókorban foglalkoztak ezzel, a csókszoba egy végtelenül leegyszerű-
sített verziója annak a mnemonikai módszernek, amelyet a görög 
Szimónidész memóriapalotájaként ismerünk. (Igen, ez ugyanaz, 
mint amit a Sherlock sorozatból ismertünk meg Benedict Cumber-
batchtől. Azért működik, mert a térbeli memóriánk kiváló, azaz ha 
elképzelünk egy helyet, amelyet megtöltünk a megjegyezni kívánt 
információk képével, később fel tudjuk majd idézni.) 

Az igazán komoly, üzletszerű tevékenységet egy brit gurunak, bi-
zonyos Tony Buzannak köszönhetjük (a hírek szerint Michael Jack-
son közel 350 ezer dollárt, 105 millió forintot �zetett neki halála 
előtt a szolgálataiért). Ő volt, aki részben a saját anyagi jóléte és 
fejlesztő módszereinek marketingje, részben missziós tudata miatt 
életre hívta 1991-ben a memória-világbajnokságot. Ma már, ha va-
laki megjegyez egy bonyolultabb wi�jelszót, vagy emlékszik több 
mint 10 számra a telefonjából, minimum autisztikus hajlamúnak 

THE FIRST ONE WAS FOR FREE
The game didn’t have to be paid for now, however, based on con-
servative estimates, memory-related business - such as applications 
and training - will reach 6 billion USD by 2020. It goes back to 
ancient times. The “kissing room” is an utterly simplified version of 
the mnemonic method known as the memory palace of the Greek 
Simonides of Ceos. (Yes, this is the same thing we learned from the 
Sherlock series from Benedict Cumberbatch. It works because our 
spatial memory is excellent, so if we imagine a place that we fill 
with a picture of the information we want to remember, we can re-
call it later.) The serious business side of it is owed to a British guru, 
Tony Buzan (who is reported to get a pay check of nearly 350k 
USD, 105 million HUF from Michael Jackson before his death for 
his services).  He was the one to bring World Memory Champion-
ship to life in 1991 partly because of his own financial well-being 
and due to the marketing of his developmental methods, and partly 
because of his missionary consciousness. Nowadays, if someone 
remembers a more complex Wi-Fi password or more than 10 tele-
phone numbers, is considered to be at least autistic.
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Those who compete in Buzan’s championship would memorize the order of a deck 
of cards within a few minutes or thousands of binary numbers in half an hour. They 
do not have photographic memory (which by the way is not scientifically proven to 
exist at all), neither do they suffer from any mental disease, so don’t picture Dustin 
Hoffman-impersonated rain men or geniuses. They implement methods that can be 
acquired by learning and practicing. By anyone! It’s a different story whether or 
not we need that kind of information in a world where external memory – you may 
call it Google – is immediately accessible to anyone. 

THE GIVER
Looking at the other extreme, it is worrying how life would almost stop if someone 
switched off our “external memory”. We would stop being “ourselves” or at least 
we had forgotten how to remember things. We quoted from Lois Lowry’s dystopian 
novel, The Giver for a reason: “And here in this room, all alone, I re-experience 
them again and again. It is how wisdom comes. And how we shape our future.” 
The perfect society of the book works because they eliminate memories, so every-
one can be equal. The parallelism, of course, is deliberately exaggerated, and 
our future will not depend on noting mobile numbers. But it is certain that memory 
based solely on pictures and short films - which, let’s admit, is increasingly charac-
terizing us - erodes fantasy and imagination. Katalin S. Nagy, an art historian and 
doctor of sociology is raising awareness to the very same phenomena with almost 
her entire oeuvre. We would think that what we capture in a picture is better settled 
in our memory, but slowly we can only recall memories through a screen up to 5 
inches. A memory palace or any other memory method teaches us and our brains 
not only how to store a certain set of data, but also to conscious presence and 
attention, so that we do not just pass through the world. 

“How we perceive the world and how we act in it are products of how and 
what we remember...” – says Joshua Foer in the closure of Moonwalking with 
Einstein: The Art and Science of Remembering Everything. The sceptical Amer-
ican journalist first tried to expose the memory gurus’ fraudulent methods and 
eventually won them the American Memory Championship. Foer admits that 
in his daily life he still forgets things, he has not become super intelligent, bur 
acquired a much more useful knowledge of memory. “We’re all just a bundle of 

gondoljuk. Akik Buzan versenyén indulnak, percek alatt megjegy-
zik egy kártyapakli sorrendjét vagy több ezer bináris számot fél óra 
alatt. És nem fotogra�kus a memóriájuk (egyébként tudományo-
san sem bizonyított, hogy egyáltalán létezik ilyen), nem szenved-
nek semmilyen mentális betegségben, ne Dustin Ho¤man-típusú 
esőembereket képzeljünk el, és nem zsenik. Olyan módszereket 
alkalmaznak, amelyek tanulással, gyakorlással elsajátíthatók. Bárki 
számára! Az már más kérdés, hogy szükségünk van-e erre a renge-
teg információra egy olyan világban, ahol a külső memória – nevez-
hetjük Google-nak is – mindenkinek azonnal elérhető. 

AZ EMLÉKEK ŐRE
Ha a másik végletet nézzük, aggasztó, hogy szinte megállna az élet, 
ha lekapcsolnák a „külső vagy gépi memóriákat”. Megszűnnénk 

„önmagunk” lenni, legalábbis az után, hogy elfelejtenénk emlékezni. 
Nem véletlenül idéztünk Lois Lowry: Az emlékek őre című disz-
tópiájából. „Amikor magam vagyok, újra meg újra 
átélem az emlékeket. Ez a bölcsesség forrása. És  
a jövőnk formálásának útja.” A könyv tökéletes 
társadalma azért működik, mert kiiktatják az em-
lékeket, ezért mindenki egyenlő lehet. A párhuzam 
persze szándékosan túloz, nem mobilszámok meg-
jegyzésén fog múlni a jövőnk. De az biztos, hogy 
a csak képekre és kis�lmekre épülő emlékezés – ami, 
valljuk be, egyre inkább jellemző ránk – elsorvasztja 
a fantáziát és a képzelőerőt. Erre �gyelmeztet szinte 
teljes életművével S. Nagy Katalin művészettörté-
nész és a szociológia doktora is. Azt gondolnánk, 
hogy amit képen megörökítünk, jobban rögzül, de 
lassan már csak egy legfeljebb 5 inches képernyőn 
keresztül tudunk emlékeket felidézni. A memória-
palota vagy bármely más memóriamódszer nemcsak 
arra tanít meg minket és az agyunkat, hogyan tárol-
juk adatok halmazát, hanem sokkal inkább a tuda-
tos jelenlétre is, a tudatos �gyelésre, hogy ne csak 
áthaladjunk a világon. „Az, hogy miként érzékeljük 
a világot és miként cselekszünk benne, annak követ-
kezménye, hogy hogyan és mire emlékszünk” – írja 
Joshua Foer Einsteinnel a Holdra című könyvének 
lezárásában. A szkeptikus amerikai újságíró először 
megpróbálta leleplezni a memóriaguruk átverésgya-
nús módszereit, végül ezek segítségével megnyerte 
az amerikai memóriabajnokságot. Foer bevallja, 
hogy a mindennapi életében ugyanúgy elfelejti ma 
is a dolgokat, nem lett szuperintelligens, csak egy 
sokkal hasznosabb tudásra tett szert a memóriával 
kapcsolatban. „Valójában az emlékeink által alakí-
tott szokások összessége határoz meg bennünket. 
És ha képesek vagyunk egyáltalán irányítani az éle-
tünket, azt csak szokásaink, vagyis az emlékezethá-
lózat apránkénti megváltoztatásával tudjuk elérni.” 

„AZ, HOGY MIKÉNT 
ÉRZÉKELJÜK A 
VILÁGOT ÉS MIKÉNT 
CSELEKSZÜNK 
BENNE, ANNAK 
KÖVETKEZMÉNYE, 
HOGY HOGYAN ÉS 
MIRE EMLÉKSZÜNK”
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habits shaped by our memories. And to the extent that we control 
our lives, we do so by gradually altering those habits, which is 
to say the networks of our memories.”

WE HAVE NO IDEA
Since the end of the 19th century, researches have been constantly 
trying to explore how memory works. One of the most cited quotes is 
from the Atkinson-Shiffrin model of 1968, according to which three 
important steps are needed for an event to become a memory: first 
of all, the sensory memory must perceive what is happening. This 
moment is stored for a fraction of a moment, then the event „moves” 
to short-term memory for a few seconds, and then becomes long-
term memory, which has no capacity limit anymore. The most im-
portant statement of the model is that long-term learning depends on 
how long the material was in the short-term memory pool. It doesn’t 

seem like a bad theory, but it’s just an assumption. One 
thing is for sure, we have no idea how our brains work. 
We imagine compartments in it and things that happen 
to us migrate from one into another, just like dragging 
a file to another location on the hard drive. For a long 
time there was a conviction: it is an evolution result that 
our brain is truly pessimistic and the glass is always half 
empty. We have all experienced how we can’t get bad 
memories out of our heads. 
It seems logical, although the experiment of Hungari-
an researcher Gyula Zeller in 1950 revealed that the 
words associated with anxiety and discomfort were 
less noted by subjects. A rebuttal of this soon came 
out, and then a rebuttal of the rebuttal. No conclusion. 

DO YOU STILL REMEMBER?
And what is the most beautiful in memory? That we 
do not really remember to what actually happened, 
but the memory. At the moment of experience, in the 
process of coding, we are already distorting reality. 

„Contrary to the very widespread myth, memories are 
not a still, objective imprint of reality, nor are they snap-
shots, independent of our judgment, but a mixture of 
the meaning, sense and emotions of past experienc-
es” – quotes Schacter the article of Mindset. In fact, 
our memories are not factual reports, but rather rep-
resentations of how we experienced the events. Daniel 
Schacter, an American psychologist and professor at 
Harvard University, gives a very obvious, imaginative 
example of the problem. If we connected the percep-
tions of two people and both saw, read, felt the same, 
their memories of the period would be substantially dif-
ferent - unless they had perfectly identical personalities. 
And I think it is all right like this: our personalities are 
built of our memories. Do you still remember the beige 
wall? When was that kiss? 

FOGALMUNK SINCS
A XIX. század végétől folyamatosan kutatások próbálják felfedni a memória 
működését. Az egyik legtöbbet idézett az Atkinson–Shi¤rin-féle modell 1968-
ból, mely szerint három fontos lépés kell, hogy egy történésből emlék szület-
hessen: először is, a szenzoros emlékezetnek fel kell fognia, észlelnie kell, mi 
történik. Ez a pillanat tört részére tárolódik, aztán a történés „átkerül” a rö-
vid távú memóriához néhány másodpercre, majd hosszú távú emlék lesz belőle, 
amelynek már nincs kapacitási korlátja. A modell legfontosabb állítása az, hogy 
a hosszú távú tanulás azon múlik, mennyi ideig volt az anyag a rövid távú em-
lékezeti tárban. Nem tűnik rossz elméletnek, de ez is csupán feltételezés. Egy 
biztos, fogalmunk sincs, hogyan működik az agyunk. Rekeszeket képzelünk el 
benne és egyikből másikba vándorolnak a velünk történt dolgok, mint ahogy 
egy fájlt húzunk át egy másik helyre a merevlemezen. Sokáig élt a meggyőződés: 
evolúciós eredmény, hogy az agyunk igazi pesszimista, akinek félig mindig üres 
a pohár. Ugyanis mindannyian megtapasztaltuk már: a kellemetlen emlékeket 
nem tudjuk kiverni a fejünkből. Logikusnak tűnik, de a magyar kutató, Zeller 
Gyula kísérletéből az derült ki 1950-ben, hogy a szorongással, kellemetlenséggel 
társított szavakat kevésbé jegyezték meg az alanyok. Ennek cáfolata is megjelent 
nemsokára, majd a cáfolat cáfolata is. Nincs konklúzió.

EMLÉKEZNEK MÉG?
És hogy mi a legszebb a memóriában? Hogy nem is arra emlékezünk, ami va-
lóban megtörtént, hanem az emlékre. A tapasztalás pillanatában, a kódolás fo-
lyamatában már torzítjuk a valóságot. „Az igen elterjedt mítosszal ellentétben 
az emlékek nem a valóság állóképszerű, objektív lenyomatai, nem a megítélé-
sünktől független pillanatfelvételek, hanem egykori tapasztalataink jelentését, 
értelmét és a hozzá fűződő érzelmeinket hordozó egyveleg” – idézi Schactert a 
Mindset szakcikke. Emlékeink valójában nem tényszerű beszámolók, hanem in-
kább annak a megjelenései, ahogy mi magunk megéltük az eseményeket. Daniel 
Schacter amerikai pszichológus, a Harvard Egyetem professzora egy nagyon 
kézenfekvő, képzeletbeli példával mutat rá a probléma lényegére. Ha két ember 
érzékelését összekötnénk, és mindkettő ugyanazt látná, olvasná, érezné – hacsak 
nem tökéletesen identikus a személyiségük –, az időszakra vonatkozó emlékeik 
lényegesen eltérnének. És azt hiszem, ez így nagyon is jól van: egyéniségünk az 
emlékeinkből épül. Emlékeznek még a bézs falra? Mikor is volt az a csók?  

„AZ AGYUNK IGAZI 
PESSZIMISTA, AKINEK 
FÉLIG MINDIG ÜRES  
A POHÁR. UGYANIS 
A KELLEMETLEN 
EMLÉKEKET NEM 
TUDJUK KIVERNI  
A FEJÜNKBŐL”




