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The working memory model is one of the most studied experimental conception, but many 
researchers still consider it as a passive storage system composed of several subsystems. The 
author presents experimental, developmental and neuropsychological evidences elucidating 
the role of working memory subsystems in the development and performances of cognitive 

functioning. The paper focuses on three subsystems: the phonological loop, the visual spatial 
sketchpad and the central executive. Finally the author analyses some new alternative 

conceptions concerning the working memory model. 
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Jóllehet első pillantásra nincs túlzottan nagy jelentősége annak, hogy hány 
számot vagy szót tudunk néhány másodpercig fejben tartani, mégis kevés jelen
séget vizsgáltak alaposabban a pszichológiai laboratóriumokban, mint a rövid tá
vú emlékezetet. Az ötvenes években a vita súlypontja elsősorban arra a kérdésre 
helyeződött, hogy a megtanulandó elemek gyors felejtéséért az emlékezeti nyo
mok gyors elhalványulása vagy a később bekövetkező tanulás zavaró hatása-e a 
felelős (Brown, 1958; Peterson & Peterson, 1959). Egy évtizeddel később azonban 
a kutatókat már inkább az a kérdés érdekelte, hogy a megtanulandó elemek rövid 
távú fenntartása és ugyanezen emlékek tartós tárolása vajon két eltérő emlékezeti 
rendszerben valósul-e meg. A korszak legnépszerűbb modelljét Atkinson és 
Schiffrin (1968) alkották meg. A Murdock (1974) által később modális modellnek 
elkeresztelt koncepció az emlékezetet három elkülönülő rendszerként, tárként 
képzelte el. Ebben a modellben az információ először az úgynevezett szenzoros 
tárba érkezik, ahonnan egy korlátozott kapacitású rövidtávú emlékezeti tárba ke
rül, innen megfelelő ismétlés eredményeként juthat be a gyakorlatilag korlátlan 
kapacitású hosszú távú emlékezeti tárba. Ennek a modellnek a legfontosabb állí
tása, hogy a hosszú távú tanulás azon múlik, hogy a megtanulandó anyag mennyi 
ideig volt a rövid távú tárban. Atkinson és Schiffrin tehát egy egységes és megle
hetősen passzív rövid távú emlékezetet képzeltek el. A hetvenes évek első felében 
azonban számos olyan kísérleti és neuropszichológiai adat látott napvilágot, 
amely kikezdte ezt az elképzelést. Craik és Watkins (1973) kimutatták, hogy a 
hosszú távú felidézés mértéke független attól, hogy az adott anyag mennyi időt 
töltött el a rövid távú tárban, Baddeley és Hitch (1974) pedig több kísérletben is 
demonstrálták, hogy a rövid távú emlékezeti teljesítmény nem omlik össze, ha 
két - a rövid távú emlékezet kapacitását egyenként is leterhelő - feladatot kell 
párhuzamosan végezni. Ezenkívül pedig sorra jelentek meg olyan betegekről 




