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Rom Harré a kog ni tív meg úju lást cél zó 3. pél
dá já ban az ol va sót az em lé ke zet esz köz ter
mé sze té vel szem be sí ti, nyel vi leg be he lyet
tesíthetőszándékoltcselekvésnekértelmez
vevisszaemlékezőképességünket:„Amikor
emlékezünk,amúltbanvelünkmegtörténts
szá munk ra ak kor tu da tos do log rep re zen tá
ci ó já nak vagy le írá sá nak te kin tett dol got 
mu ta tunk be ön ma gunk nak vagy má sok
nak”(Harré1997:149).

 E meg ha tá ro zás át lát ha tó fel te vé sei sze rint 
az em lé ke zés mind ig sze mé lyes, ezzelegyütt
élményszerű–tudatoskonstrukcióered mé
nye – társassze re pe van. Mind ezt az em lé
kezetrőlönmagábantekintvenemállíthat
nánk.Azemlékezéslehetszemélyes,ámaz
emlékezetszemélyességérőlbeszélniönma
gában értelmetlen. Úgy tűnik, nem puszta
szó já ték az em lé ke zet és az em lé ke zés össze
ve té se – hang súlyt kap ál ta la az em lé ke zés 
sze mé lyes ter mé sze te és en nek von za tai.

Emlékezetvagyemlékezés?

Rom Harré 3. pél dá ja az Emlékezet(memory)diszkurzívértelmezésecí met vi se li – jól le het 
azelsőmondatbanaszerzőmáremlékezésről(remembering)beszél.Ezaváltásfinoman
jelziaszerzőszakításátazelsőkognitívforradalommal,amelyben„azemberpasszívmeg
figyelőjesajátkognitívfolyamatainak”.Apéldánvégigvonulamemoryés a remembering
bizonytalanhasználata.Ezakettősterminológia,illetveazebbőlszármazóbizonytalanság
azemlékezetrőlszólómaiértekezésekbengyakortaföllelhető–legyenszóakártanköny
vekről,akárszűkebbszakmaiterületekről.Tekintsünkrápéldáulahasználatbanlévőkonst
ruk tív em lé kezetkifejezésfurcsaságára.(Kikonstruálmit?)Azemléke zés konst ruk tív ter
mészetérőlazonbanmárlehetbeszélni–ebbenmárbennevanazemlékezőszemély.

Aterminológiabizonytalanságajelzi,hogyanéleződikkiagépszerűemlékezettagadása.
Ennekelőzménye,hogyakognitívpszichológiaaszámítógépanalógiájáraépítkezettelső
kétévtizedében,ésennekmegfelelőenazemlékezetet (az az nem az em lé ke zést)modellez
te.Aleghatározottabbállásfoglalástamamármesszemeghaladott„táras”elméletekképvi
sel ték, em lé ke ze ti tá rak ba he lye zett em lé kek kel. En nek a pa ra dig ma ala pí tó el mé le ti sza
kasz nak a ha tá sa azon ban har minc év táv la tá ban is fenn ma radt.

Aközelmúltbanilletlenülkihallgattam,amintkollokválóbölcsészhallgatókfölmondták
egymásnakazegyetemifolyosónazemlékezettételeket.Zavarbaejtőenéletidegenképraj
zolódottkielőttem.Minthavalóbanlenneemlékezet–önmagában,amelyrőlállításokattehe
tünk.Tárak,információáramlásegyikbőlamásikba,rövidéshosszúidejűemlékezet,sze
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mantikusreprezentációstb.Éshabővülisaszótár,valamintbizonyoskifejezéseklecseré
lődnekis(tárakhelyettpéldáulrendszerek,szemantikusmellettkonceptuális),megmarad
az emberben az a benyomás, hogy az emlékezetről önmagában is beszélhetünk – más
kognitívfolyamatok(ezvalahogymégcsakáthidalhatólenne)ésfőkéntazemlékezősze
mé lye nélkül.Felfoghatnánkeztjóvagyrosszdidaktikusfogásnakis.Denemaz.Azemlé
kezőszemélyevéglegesenkimaradebbenamegközelítésben.Persze,megvanazaveszély,
hogyhafelülről(aszemélyfelől)indítjukamegismeréstárgyalását,akkornemjutunkel
olyan kér dé se kig, ame lyek in kább az em lé ke zet bi o ló gi ai ter mé sze té hez kö ze li ek. Meg
jegyzem,RomHarrégondolatmenetébeezbelefér:diszkurzívszemléletébenúgyvélekedik
azemlékezetről,hogyazagyiemlékezetimechanizmusainkatismihasz nál juk. Esz kö zök, 
me lyek az em lé ke zés szol gá la tá ban áll nak. 

Aszemélyesvisszaemlékezés

Sokmindenmegváltozikazzal,haazemlékezőszemélyfelőltekintjükazemlékezetet.A
bartlettikonstruktívemlékezetihagyományonistúllépünk.Azehagyománybailleszkedő
sémaelméletek többnyire nem személyes történésekről beszélnek; ésmég ha a történet
személyesis,azelméletnemerre,hanematörténetfogalmielemekbőlállószerkezetére
épít.Röviden:atörténetekrevalóemlékezéstvizsgálvanemazÉn tör té ne te a vizs gá lat tár
gya. Ugya nez igaz a nar ra tív dis kur zusel mé le tek ese té ben is. Ér de kes össze ha son lí tást ad 
etekintetbenGenetteírása(Genette1972),amelyrávilágítarra,hogyanarratívdiskurzus
hoztörténetreés az elbeszélőszemélyreisszükségvan,deazirodalomelméletibeállítottság
foly tán nem tárgy al ja azt az ese tet, ami kor a tör té net a nar rá tor sa ját tör té ne te. Ha az emlé
kezetfelőlközelítjükmeganarratívelbeszélést,akkoravisszaemlékezésszemélyessége
annyi ra nyil ván va ló, hogy még a szóp árok meg jegy zé sé nek élet ide gen la bo ra tó ri u mi pa ra
digmájaisszemélyeseseménnyéválik.(Éntanultammegtegnapvagytízperce.)Valami
érezhetőensántítazonbanazelőbbipéldában.Genetteta nul má nyá ba he lyez ked ve az elbe
szélteseménytárgya(történetisége)hagykivetnivalótaszósorokmegjegyzésében.Pszi
chológiaimegközelítéstkövetvepedig(Baddeley1992)aszemélyeselbeszélésjellemzője,
hogy azembermagaatárgyaazemléknek.Baddeleypéldájátidézve:ahajléktalanoklát
ványánakfelidézésemégnemszemélyes(önéletrajzi)emlék,azutóbbihozazkell,hogyaz
emlékvalamikéntaszemélyrevonatkozzék.(Aztviszontmindennapitapasztalatunkbóljól
tudjuk,mikénttörekszünkarra,hogyelőtérbehelyezzükmagunkatazeseményben.Nemi
gen tu dunk olyan hi de gen be szá mol ni egy lát vány ról – pél dá ul a haj lék ta la nok lát vá nyá ról 
–,hogyazeseményeketneasajátperspektívánkbóltekintsük.)

Az irodalomelméleti és a pszichológiai beállítottság szembesítése mutatja a narratív
em lé ke zet pszi cho ló gia el mé le ti el kö te le zett sé gét a sze mé lyes narratívumoknak, azt, hogy a 
pszi cho ló gi ai el mé le tek ben mikéntkerülaszemélyatörténetelőterébe.Ez meg fe lel an nak 
a ma töb bek ál tal val lott ál lás pont nak, amely a sze mé lyes em lé ke ket a Selfsémával hoz za 
kap cso lat ba. Így pél dá ul Barclay és Smith sze rint az ön élet raj zi em lé kek rekonstruktív 
fo lya ma tok ál tal ke let kez nek, és selfkéntismerjükfelőket–következésképpenaszemélyes
kultúrábatartoznak(BarclayésSmith1992).

Azemlékezésszemélyességeazönéletrajzivisszaemlékezésbenalegnyilvánvalóbb.Az
elbeszélésittolymértékbenhozzátartozikazelbeszélőszemélyhez,hogyanarrátorszemé
lyes tör té ne tét, személyesmúltjátme sé li. Oly mó don azon ban, hogy kö ve ti az el be szé lés és 
ta lán egy ben az em lé ke zés narratívkonvencióit.Azemlékezéskanonikusszabályaiugyan
is feltűnőenmegegyeznek az elbeszélésével, mint erről Brewer is elmélkedik az élénk
publikusemlékekfennmaradásánakbiológiaimagyarázataivalszemben(Brewer1992a).
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Élményszerűség.Afenomenálisanújraéltemlékáltalmárnemisazemlékezésről,hanem
visszaemlékezésrőlvanszó.Isméttöbbez,mintszójáték.Azemlékazújraéltélmény.Eltű
nikatisztaemlékvarázsa.Amitemlékkéntélünkmeg,azafenomenálisanélénkemlék,
amelyannálerősebb,minélnagyobbtudatiújraalkotásterméke(Brewer1992b).Afeno
menálisanélénkemlékelsősorbanképi(hallási,tapintási),deéppúgynöveliafenomenális
minőségetazérzelemésagondolatiság.Gondoljunkegyélénkenbennünkmaradtélmény
re – ér zel mek, ké pek, gon do la tok go mo lyog nak ben ne.

Tudatoskonstrukció.Aszemélyességáltalbekerülazelméletképzésbeatudatésaszándék.
ÍgyBergsonnálazemléketatudatiintegrációhozzalétre(Bergson1959),Husserlfilozófi
ájábanpedigazemlékezetiteretintenciónkrajzoljaföl(Husserl1984).

Azzal,hogyakognitívpszichológiavisszatértazéletszerűbonyolultsághoz,visszatértaza
gondolat,hogyavisszaemlékezésazélményektudatosvisszaállítása.Ezegyfelőléntudatot
jelent,másfelől az emlékezet nyílt, azaz szándékosan irányított és emlékezeti stratégiákat
igénylőhasználatát.Nincsa fejünkbenönéletrajziemlék.Ehelyettolyanösszetett ismereti
folyamatrólvanszó,amelyatudásraisésazélményreisépít.Fölhasználjukmegalkotásában
sze mé lyes és sze mély te len tu dá sun kat, ál ta lá no sí tott és töb béke vés bé egye di él mé nye in ket és 
élénkérzelemteliemlékeinket.Aszemélyesemléklegsajátosabbösszetevőjénekakiterjedt
emlékettekinthetjük.Ezazemlékezésolyanáltalánosítottformája,amelyegykiterjedt,ám
egyedieseménysortlátelfogalmicímkével(pl.tegnapdélelőtt),ésezáltalfogalmilagszolgál
tatjaazidőbenvalóvisszatekintés–anarratívemlékezés–lehetőségét.Ezenakiterjedtemlé
kezeti formán alapszik a jó elbeszélő epizodikusnak mondott narratív stílusa; a kiterjedt
élményekvezetikazelbeszélésfonalát,ésugyanakkorazélményszerűelbeszélésiformaalól
könnyenelőhívhatókazélénkegyediepizódok. Innen indulelaz időiszerveződés,amely
kisebbnagyobbéletperiódusokhozvezetdátumvagyeseményszerűreferenciapontokkal.Az
önéletrajziemlékezéskiterjedtformájáraépíthetőatörténetelbeszélés.Ricoeurgondolatme
netébehelyezkedveezadjaazelbeszélésepizodikusdimenzióját:atörténetezáltalválikese
ménnyé.Erreépülráatulajdonképpeniformálódimenzió,amelynekköszönhetőenazesemé
nyektörténettéválnak.Ezaformálóeljárásatörténetvégpontjábóltekintveazelbeszéléstidői
egésszé és az epi zó do kat el lent mon dás men tes sé te szi.

A személyes emlékezet így nem csupán élményteli, fenomenálisan élénk emlékeket
moz gó sít, ha nem eze ket a sze mé lyes és sze mély te len ta pasz ta lat tal össze il leszt ve tör té net té 
for mál ja. Ez a konst ruk tív mun ka szán dé kos irá nyí tott sá got igé nyel, amely szó be li ki je len
té sek ben vagy akár men tá lis ké pek ben nyil vá nul hat meg.

Azemlékezésklasszikustörvényei:kollektívtermészet
éskonstruktivitás

Azemlékezéskétklasszikustörvényét,kollektívtermészetét(Halbwachs1996)éskonst
ruktivitását(Bartlett1986),együttmellőztékakognitívpszichológiakomputeresszakaszá
ban,majdegyütttérteklassanvisszaamegismeréselméletekéletszerűvéválásával.Frede
ric. C. Bartlett nagy ha tá sú, köny ve az Em lé ke zés  (Bartlett1986[1932])szellemébenaz
emlék nem hiteles, nincsenek lenyomatszerű, pontos emlékeink, ehelyett konstruktív
módonújraalkotottélményeinkvannak.Azemlékezésazeredetieseményekhezképesttor
zít–ellenkezőmegvilágításbanpedigújatalkot.

Az emlékezés kollektív természetének fogalomhasználatára idézzük Maurice Halb
wachskönyvénekegypéldáját,amelyamúltfelidézésérőlírtfejezetbentalálható.Ebbena
példában gyermekkori olvasmányainkkal való újratalálkozásunkat elemzi a szerző, és en 
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neksoránrámutat,hogymárlegelsőnarratívértelmezéseinkistársasszabályokatkövetnek
–sőt,messzeeléjemennekérdeklődésünknek.

Azokagondolatokésreflexiókaleginkábbszembeötlőek,smielsősorbanezeketfogjukvizs
gálni,amelyeketazújbóliolvasássugall,samelyekrőlbizonyosantudjuk,hogynemkísérhet
ték az elsőt.Azt feltételezzük, hogy olyan könyvről van szó, amelyet gyerekeknek írtak, s
mely ben egyál ta lán nem ta lál ha tó ak meg az abszt rakt ki bon tá sok, ame lyek meg ha lad ják ké pes
ségeiket.Valójábanatörténetetvagyazelbeszéléstgyerekeknekmesélik,ámnemgyerekeka
mesélők.Aszerzőegyfelnőttszemély,akiolymódonrendezi,állítjaösszeazeseményeket,a
szereplőkcselekedeteitéspárbeszédeit,hogyagyermekekérdeklődésétfelkeltseésmegértsék,
deegyúttalvalószerűképetakarnyújtaniszámukraavilágrólésa társadalomról,amelyben
élnek.Ígyhát,mivelfelnőttemberkéntfejezikimagát,méghagyermekeknekszánjaismon
dandóját, elkerülhetetlen, hogy az, amit elbeszélésébenbemutatott,méghaburkoltan is, de
kifejezzesajátelképzelésétazemberekrőlésatermészetről.Ezazelképzelésnagymértékben
közöséselterjedt;ámmindezmeghaladjaagyermekekképességét,semvágyuk,semszüksé
güknemébredtmégfeliránta(Halbwachs1994:84.KirályIldikófordítása).

Aszociálisésakollektív– a tár sas és a kö zös  – nem azo nos fo gal mak. En nek meg vi
lágításáraszolgáljonkétszélsőségespéldaönéletrajziemlékezetigyűjteményünkből.Azok
banazemlékekben,melyeketegyüttesélményalapjántársasanidéztekfelszemélyek,jól
fölismerhetőek a lazán kapcsolódó emlékezeti dialógusok. Ezzel szemben azokban az
emlékekben,melyeketa„jóllét”érzelemhívószavárakaptunk,többnyiresemmifélenyílt
tár sas in ter ak ció nincs. Még is, ön ma gá ban az a tény, hogy ilyen fenn költ ér zel me ink van
nak, és hogy eze ket jól tud juk egy más nak el mon da ni, az, hogy ér zel me ink má sok kal meg
oszthatóak,rávilágítazemlékezésközöstermészetére.Halbwachsimegfogalmazásban:az
emlékek körülményeinek lokalizálásán túl a közös tudatállapotra való referálás adja az
em lék kol lek tív jel le gét – mely utób bi ta lán az ér zel mek tol má cso lá sá ban fo ko zott sze re pet 
kaphat(Halbwachs1996).InnentekintveHarrédiszkurzívfogalmaközelebbállakollek
tív hez, mint a szo ci á lis hoz – ná la az em lé ke zést is az ál ta lá nos má sik kal va ló in ter ak ció 
sza bá lyai és nor mái irá nyít ják.

Míg az em lé ke zés szociálister mé sze te a szo ci ál pszi cho ló gia in ter ak ci ós és sze rep el mé
leteinekköszönhetőenahagyományosabbkognitívpszichológiábanmindvégigjelenvolt,
a ma pszi cho ló gi ai el mé le te i nek az em lé ke zés kollektívsze mé lyes sé gét még mind ig hang
sú lyo zot tan dek la rál ni uk kell. Barclay és Smith vé le mé nye sze rint pél dá ul az, hogy mi ként 
emlékezünkvisszaaszemélyesenjelentőseseményekre,olyan ál ta lá nos ta pasz ta la ton ala
pul, amely az emlékezésbeli értelemadás kulturális és történelmi gyakorlatától függ
(BarclayésSmith1993).Aszemélyeskultúraa közöskultúrátin tim sze mé lyes tér be he lye
zi,ésígyazÉnfelőltekintettértelmezésikeretetadazeseményeknek.

Adiszkurzívmegközelítésről

Rom Harré em lé ke zet pél dá já nak he lyét ke res ve az a kép ala kult ki, hogy mi köz ben az 
elmélettúllépakognitívpszichológiagépianalógiáján,felelevenítiazemlékezetrőlalkotott
klasszikus elképzeléseket.Az emlékezet kollektív és konstruktívmegközelítéseimellett
mély ha gyo má nyai van nak an nak a meg vi lá gí tás nak is, amely az em lé ke zést a tu da tos ság
galegyütttárgyalja,ésszemélyestermészetűfenomenálisélménykéntkezeli.Úgytűnik,a
diszkurzívkifejezésbenmindezekösszegződnek.
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