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Absract: A study investigating the impact of different directed forgetting (DF) 
instructions on implicit and explicit memory is described. In contrast to previous research in 
this area, the present study adopted a recent modification of the process dissociation 
procedure (Jacoby, 1991; Richardson-Klavehn & Gardiner, 1995) to accommodate the cross-
contamination of memory test performance by implicit and explicit memorial factors. 
Following this methodology, 240 subjects were compared in global DF, specific DF, item-by-
item DF and control conditions on estimates of voluntary conscious, involuntary conscious 
and involuntary unconscious memory performance. Subjects showed significant decrements 
in voluntary and involuntary conscious memory performance following instructions for DF in 
all conditions. None of the DF conditions showed a decrement in involuntary unconscious 
memory performance. Results suggest that, regardless of instruction type, DF prevents the 
conscious (i.e. explicit) expression of memorial information (both voluntary and involuntary) 
while leaving unconscious (i.e. implicit) memory intact. 
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Bevezető 

Az irányított felejtés (directed forgetting, DF, továbbá DF) sajátos me
mória tartalmak jövőbeni megnyilvánulásának korlátozására tett motivált 
kísérletként határozható meg (Johnson, 1994). A sikeres irányított felejtési 
hatás, az explicit felejtési instrukciót (felejtsd él az előbbieket!) követő felidé
zési próbán a felejtendő információ (to-be-forgotten TBF, továbbá TBF) 
megjegyzendőhöz (to-be-rembembered TBR, továbbá TBR) viszonyított 
látszólagos elhalványulásában nyilvánul meg. Az irányított felejtés jelensé
gének vizsgálatára, három féle instrukciót alkalmaznak a kísérleti kutatások 
(Johnson, 1994). A globális irányított felejtés estében, a kísérleti személyek 
egy szó listát, vagy egy viselkedéssorozatot kellett megtanuljanak. Ezt 
követően, az előző információk elfelejtésére felszólító jelet kapnak, azzal az 
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