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Kognitív irodalomtudomány
Az irodalomelméletek mai palettáján, különösen angol nyelvterűleteken olyan
új elnevezésekre bukkanhatunk, mint biopoetics, darwinitm litemry theofyf cognitive
poctics vagy cvolutionary litemry theory. E kifejezések azt sugallják, hogy az utóbbi
időben egy új interdiszciplinaritás van kialakulóban, mégpedig az irodalomtudomány és a biológia között. Első pillantásra talán nehéz elképzelni, milyen célból
és hogyan valósulhat meg tudományos transzfer e két tudomány között. Ha azonban elfogadjuk azt a ma már gyakorlatilag nem vitatott tézist, hogy az irodalmi
szöveg nem autonóm létező, hiszen csak az olvasó elme befogadási folyamatában
nyeri el értelmét, akkor máris feltárul az a metszet, ami körvonalazza az együttműködés területét: az olvasó ember elméjének, az elme működési mechanizmusainak biológiai meghatározottságait. A kognitív irodalomelmélet összefoglaló névvel illetett elméletek közös pontja éppen ez az alapcélkitűzés: az olvasás biológiai
meghatározottságú mechanizmusainak rekonstruálása.
A Helikon jelen számában ennek az alapcélkitűzésnek a különböző megvalósulási lehetőségeiből mutatunk be néhányat. Az olvasó nem számíthat arra, hogy
a tanulmányok végigolvasásával egységes elméleti irányzatot ismer meg, melynek képviselői minden kérdésben azonos állásponton vannak, hiszen ez a fajta
egységesség nem jellemzi a kognitív irodalomtudományt. E rendkívül sokrétű,
és számos különböző forráselméletből merítő tudományon belül a kötet azokra
a kutatási területekre és módszerekre fokuszál, melyek valamiképpen az irodalmi
szöveg és az olvasó elme kölcsönhatását vizsgálják.
Ielen számunkat HORVÁTH MÁRTA és SZABÓ ERZSÉBET szerkesztette.
A szERKEszTőBızoTrsÁG

Cognitioe Poetics
A number of new concepts and approaches such as biopoetics, riarıvirıirm literary theory, cognitive
poetics or evolııtionary literary theory have been in use reccntly in contemporary literary theory, especially in English-speaking countries. These new terms can be seen as the underlying concepts of a new
interdisciplinarity currently emerging as a field which integrates literary theory and biology.
At first consideration, it might be hard to conceive why and how these two hardly different could
be scientifically interrelated. However, provided we agree to accept the now unquestioned claim that
a literary text is not mi rmtonomous erttity but the meaning is produced in the mind of the reader in the
processing of a text, it is possible to discover the link between the two aforementioned fields: the underlying biological foundations of the mind of the reader and those of the Operations of the human
mind. Cognitive literary theory attempts to integrate theories which are all concerned with the same
object: the reconstruction of the biologically determined processes underlying reading.
The current Volume of Helikon aims to provide insights into a number of studies of this varied
field. By reading these studies, readers should not expect to become familiar with a uniﬁed theoretical
approach to the field, as its representatives do not necessarily accept the views of one another in each
and every question. The present volume focuses on those ﬁelds of research and methodologies within
this complex and varied field, drawing on an array of theories, which intend to explore the relationship
between literary texts and the reading mind.
The current volume was edited by MÁRTA HORVÁTH and ERZSÉBET SZABÓ.
THE EDıToRıAL DOARD

Kognitioe Litemturwissenschaft
Auf der Palette der zeitgenössischen Literaturtheorien, vor allem in angelsächsischen Ländern,
ﬁnden sich in letzter Zeit Bezeichnungen wie biopoetics, darwinian literary theory, cognitive poetics und
evotutiorıary literary theory. Diese Neuprägungen verweisen darauf, dass in den letzten Jahren zwischen

Literaturwissenschaft und Biologie eine neue lnterdisziplinarität im Entstehen begriffen ist. Auf den
ersten Blick mag es- Vielleicht unvorstellbar sein, zu welchem Zweck und wie akademischer Transfer
zwischen diesen beiden Disziplinen etabliert werden kann. Akzeptieren wir allerdings die heute praktisch nicht mehr umstrittene These, dass literarische Texte keine autonomen Grölšen darstellen, da sie
ihre Bedeutung erst im Rezeptionsprozess gewinnen, zeigt sich gleich auch das gemeinsame Segment,
das den Rahmen für eine Zusammenarbeit absteckt: die biologischen Bestimmungen der kognitiven
Mechanismen des Geistes des empirischen Lesers. Das gemeinsame Merkmal der mit einer Sammelbezeichnung als kognitive Literatıtrtheorie genannten Ansätze bildet gerade diese primäre Zielsetzung:
die Rekonstruktion der biologisch fundierten Mechanismen des Lesens.
Die Beiträge der vorliegenden Ausgabe des Helikon repräsentieren unterschiedliche Verwirklichungen dieses Ziels. Die Leser dürfen keinesfalls erwarten, dass sie aufgrund der Studien einen Vollständigen Überblick über einen einheitlichen Ansatz erhalten, dessen Vertreter zu allen Fragen eine
identische theoretische Position Vertreten. Diese Einheitlichkeit ist für die gegenwärtige kognitive
Literatu rwissenschaft nicht charakteristisch. lnnerhalb dieser sehr vielfältigen und auf unterschiedlichen Quellentheorien basierenden Wissenschaft fokussiert dieses Volu men auf diejenigen Bereiche
und Methoden der Forschung, die auf irgendeine Weise die lnteraktionen zwischen dem literarischen
Text und den men talen Prozessen des Lesers untersuchen.
Die Beträge zur kognitiven Literaturwissenschaft sind von MÁRTA HORVÁTH und ERzsÉE.ET SZABÓ
redigiert.
DAs HERAUEGEDERKOMITEE
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Kognitív irodalomtudomány
A kognitív irodalomtudomány keletkezésének idejét nem könnyű behatárolni,
mert nem köthető egy programalkotó írás megjelenéséhez vagy egy iskola megalakulásához, ahogy ez pl. a strukturalizmus vagy a recepcióesztétika esetében
történt, hanem helyileg és időben szétszórtan jelentkeztek azok a tanulmányok,
amik a kognitivista szemlélet elkötelezettjeinek tekinthetők. Ennek egyik oka bizonyára a megközelítés sokrétű interdiszciplinaritásában rejlik, hiszen a kogni-

tív irodalomtudománynak egyszerre elözménye a kb. 1950-es évektől számítható kognitív pszichológia, a valamivel későbbre datálható kognitív nyelvészet és
a 90-es években született evolúciós pszichológia, melyek eredményei fokozatosan
találtak visszhangra az irodalomtudományban. A másik ok az lehet, hogy az irodalomtudományon belül sem mondhatja magát előzmények nélkülinek a kognitív vállalkozás, hiszen szemléletében nagy mértékű rokonságot mutat első sorban
a recepcióesztétika és a konstruktivizmus bizonyos elképzeléseivel, így téziseinek
keletkezését nem köthetjük egyértelműen a „kognitív” címke paradigma-alapító
megjelenéséhez. Mégis, ha a „kognitív irodalomtudomány” kifejezéssel illethető
irodalomelméleti irányzatról beszélünk, annak ellenére, hogy már jóval korábban is születtek a területen jelentős írások, a 2000-es évek elejét tekintjük egyfajta
mérföldkőnek. Ekkor jelent meg ugyanis Peter Stockwell Cognitive Poetics: An Introduction cimű bevezető jellegű könyve (STocKwELL 2002), ami mindenki számára
könnyen hozzáférhetően, tankönyvszerűen mutatja be a kognitív irodalomelmélet főbb téziseit, ekkor szentelt a Poetics Today több tematikus számot is (PoETıcs
TODAY 2002:1 és 2003:2) a kognitív poétika elméleti megalapozásának, az elméletben rejlő lehetőségekkel és annak korlátaival, valamint módszertani kérdésekkel
foglalkozva és ekkor jelent meg a németországi Karl Eibl átfogó kötete a kifejezetten evolúciós szemléletű biológiai irodalom- és kultúraelméletről (EIBL 2004),
azaz ekkorra vált viszonylag széles körben ismert és praktizált irodalomelméleti
irányzattá.
Egységes irányzatnak mindazonáltal ma sem mondhatjuk az elméletet, inkább
különböző területekre specializálódott iskolák sokaságából tevődik össze az, amit
kognitív irodalomtudománynak nevezünk. Erőteljesen képviselt területe az egyben időben legkorábbinak tekinthető és első sorban a magyar származású Reuven
Tsur nevéhez köthető kognitív stilisztika, ami az alakpszichológiára építve magyarázza a ritmus és rím-érzékelésünk sajátosságait. Széles körben fejtette ki hatását
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az irodalomtudományon belül is a kognitív metafora-elmélet, mely Georg Lakoff
és Mark Johnson nevéhez fűződik. Nagy visszhangra találtak az irodalomteoretikusok között a kognitív pszichológiai emóció- és tudáskutatások is, különösen
a humorral, a feszültségkeltéssel, a katarzis és az empátia fogalmával foglalkozó,
Valamint az irodalmi szövegismeret, az irodalmi szövegekből Való ismeretszerzés
mechanizmusait kutató kísérletek és elméletek. A legtöbb impulzust pedig talán
a narratológia kapta a kognitív elméletektől, ami hatékonyan tudta intergrálni
például a kognitív pszichológia „séma” és „szkript” fogalmait, valamint az evolúciós pszichológia metareprezentációra és elmeteóriára vonatkozó elméleteit.
A kognitiv és evolúciós narratológia két centruma jelenleg Amerika (David Herman,
Lisa Zunshine és Joseph Carroll nevét érdemes kiemelni) és Németország (Karl
Eibl, Winfried Menninghaus, Gerhard Lauer és Katja Mellmann a legjelentősebb képviselők).* Emellett kisebb nemzetközi visszhangra szert tevő, francia nyelvterületen azonban jelentős iskola alakult a Párizsban működő JeanMarie Schaeffer körül.
E forráselméleti és kutatásterületi sokféleség mellett azonban a fő alapfeltevésekben természetesen megegyeznek ezek az iskolák, azaz jól rekonstruálható egy
olyan téziscsoport, mely átalában jellemzi a kognitív vállalkozást. A következőkben ezeket a téziseket fogjuk bemutatni:
A kognitív irodalomtudomány recepcióelmélet, azaz a befogadás folyamataivalfoglalkozik
A kognitív szemlélet az irodalomtudományban azon a meglátáson alapszik,
hogy az irodalmi szöveg jelentése csak az emberi elme működésének vonatkozásában ismerhető meg, azaz mikor egy szöveg jelentését kutatjuk, valójában jelentés-generáló folyamatokat akarunk megismerni. Bár ez az alapelgondolás elvileg
magában foglalhatja mind az alkotó szövegprodukciós, mind az olvasó szövegrecepciós tevékenységét, a kognícióelméleti megközelítésű irodalomelméletek
jelenlegi kutatásainak fókuszában a befogadás folyamata áll, vagyis azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogyan jön létre egy adott szöveg jelentése az olvasó fejében,
milyen kognitív mechanizmusok működése által érti meg az olvasó a szöveget?
A jelentésnek tehát ebben az elméletben két összetevője van: a szöveg mint inger
és az olvasó psziché mint az ingerre reagáló szervezet. Ennek megfelelően a kognitív irodalomtudomány nagy mértékben támaszkodik egyrészt a strukturalista
elméletekre, hiszen azok tudtak számot adni olyan textuális mélystruktúrákról,
melyek jó kiindulópontot jelenthetnek antropológiai megfontolásokhoz, másrészt
szüksége van egy pszichológiai elrnéletre is, amely képes megmagyarázni a befogadó
' Az amerikai és német iskola különbségeiről és általában a biológiai irodalom- és kultú raelmélet
kezdeteiről bővebben lásd: HORVÁTH 2010.
2 Elszórva azért megjelentek már olyan munkák is, amik a szerző kognitív folyamatait vizsgálják,
pl. ScHRo'rı` - JAcoBs 2011 vagy HOOAN 2013.
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psziché működését. Ez utóbbi kérdésben első sorban a kognitiv pszichológiát tekinti forráselméletének, mely megfelelően ellenőrizhető módon tud kijelentéseket
tenni a befogadó elme felépítéséről. A kognitív pszichológia mellett jelenleg egyre
nagyobb szerepet kap ez utóbbi komponens meghatározásában az evolúciós pszichológia, amely amellett, hogy törekszik meghatározni a szövegfeldolgozásban
szerepet játszó kognitív mechanizmusokat, ezeknek a kognitív mechanizmusoknak
az (evolúciós) eredetére vonatkozóan is hipotéziseket állít fel, és ezzel egyúttal
univerzálisként posztulálja őket.
A befogadást nem az interpretácíóval azonosítja, hanem a naív (természetes) olvasó
olvasási mechanizmusait vizsgálja
A kognitív irodalomtudomány az olvasásnak egy tág fogalmából indul ki,
mely nem korlátozódik a professzionális olvasó tevékenységére, hanem az olvasást mint „természetes” (,,natural” /STocKwELL 2002/) folyamatot veszi górcső alá.
Ez azt jelenti, hogy az olvasásnak nem kizárólag az elméletalkotó fázisát vizsgálja,
hanem az olvasást egy olyan, nem feltétlen tudatos jelentéskonstruáló folyamatnak tekinti, mely bármely természetes olvasó bármely irodalmi szöveggel való
,,találkozását” magában foglalja. Iserhez hasonlóan elkülöníti az olvasást az interpretációtól (IsER 1984), és céljául azt tűzi ki, hogy az olvasásnak, azaz az irodalmi
szöveg természetes befogadási folyamatának bizonyos mintázatait rekonstruálja.
A befogadást nem komputációnak tekinti, ehelyett a befogadó anyagiságát (testbe és
környezetbe ágyazottságát) is figyelembe veszia
A kognitív irodalomelmélet az olvasót a hagyományos recepcióelmélettel ellentétben nem a szövegstruktúrában megnyilvánuló absztrakt entitásként fogja
fel, hanem a kognitív tudományok posztklasszikus szemléletének megfelelő olvasás-koncepcióból indul ki. Pléh Csaba értelmezésében az különbözteti meg
a posztklasszikus, tág felfogást a klasszikus, azaz szűk értelemben vett kognitív
felfogástól, hogy ez utóbbit egyfajta „információs semlegesség” (PLÉH 1998, 22),
más szóval az abba a lehetőségbe vetett hit jellemzi, hogy a megismerés leírható
egy olyan semleges nyelven, mely eltekint a megismerő tényleges anyagi rendszerétől. A megismerés ebben az értelmezésben nem más, mint komputáció, a kognitív
rendszer pedig jellemezhető úgy, mint egy software, ami az outputot, a viselkedést
belső információfeldolgozó folyamatok alapján hozza létre. Az agy ebben az értelmezésben pusztán az a hardware, melyen a software működik; a testnek, valamint
a megismerő körüli világnak, a kömyezetnek, vagy más szóval kontextusnak nincs
jelentős, de legalábbis tudományosan leírható hatása a megismerési folyamatokra.
Ezzel szemben a megismerés posztklasszikus, tág szemléletében, mely első-* Erre utal a „megtestesült olvasás” fogalom. V.ö. HORVÁTH 2011.
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sorban biológiai és pszichológiai felfogás, a kognitiv tudomány túllép eredeti komputációs szemléletén és a megismerési mechanizmusoknak biológiai beágyazást kíván teremteni. Abból a meglátásból indul ki, hogy az emberi elme működését nagy
mértékben meghatározza a test, és a kogníció bizonyos aspektusait, mint pl. a gondolatokat, fogalmakat és kategóriákat a test bizonyos aspektusai formálják. Ezek az
aspektusok tartalmazzák a perceptuális és a motorikus rendszert, az érzelmeket, és
a környezettel való irıterakciót. A megismerési folyamatoknak erre a testi és kontextuális beágyazottságára reflektáhıak a beágyazott (,,embedded”) illetve megtestesült (,,embodied”) fogalmak? A megtestesült kogníció szemléletéből következően a posztklaszszikus elméletek szerint az észlelés és az érzelmek, valamint szubjektív éhnények nem
pusztán ,,kisérő ámyékai" (PLÉH 1998, 27), hanem szerves részei a megismerésnek.
A kognitív irodalomtudomány ennek a szemléletnek megfelelően a fikcióolvasást a biológiai realitásunkban, azaz agyi funkcióinkban gyökerező folyamatnak tekinti, ezért az emberi elme egyéb képességeinek kontextusában, azokkal
való összefüggésében értelmezi, első sorban az észlelésre, a nyelvi kompetenciára,
és az elme-olvasásra (mind-reading) helyezve a hangsúlyt? A kognitív tudományok posztklasszikus változataihoz kapcsolódóan az olvasást olyan információfeldolgozó folyamatként határozza meg, melynek alapmechanizmusait messzemenően formálja az elme testi beágyazottsága, aminek tehát ebből következően
az észlelés, sőt az érzelmek és szándékok is konstitutív részeit képezik. Ennek
szellemében az olvasás olyan aspektusait is a tudományos megismerés tárgyának
tekinti, melyek egzakt leírásához mindeddig nem állt rendelkezésre a megfelelő
elméleti keret, így például az érzelmi befogadás folyamatátf'
A kognitív irodalomelmélet nem kíván interpretációs módszert kidolgozni, hanem az

empirikus olvasórafókuszál
A kognitív irodalomelmélet elleni egyik legfőbb kritika arra irányul, hogy jelen pillanatban nem látható, vajon elvezetnek-e valaha is a kognitív tanulmányok
az irodalmi szöveg értelmezésének egy jól kidolgozott módszertanához (HUBER
- WıNKo 2009). Ebben a kérdésben a kognitív irodalomelmélet nem foglal olyan
egyértelműen és elméletileg megalapozottan állást, mint ahogy azt a konstruktivista szemléletű empirikus irodalomtudomány tette, gyakorlatában azonban
nyilvánvalóvá teszi, hogy törekvései nem arra irányulnak, hogy megalapozzon
egy biológiai-kognitiv interpretációs módszertant, sokkal inkább arra, hogy modellezze a „természetes” olvasás mechanizmusait. Ebben különböző mértékben
és különböző formákban tud támaszkodni empirikus módszerekre.
4 A ,,megtestesültség” fogalmáról lásd pl. LAKOFF - Joı-ıNsoN 2003, a „beágyazott megismerés”
alaptéziseihez pedig pl. SzoKoLszKY - DÚLL 2006.
5 Az elbeszéléselmélet történetében is fellelhető „klasszikus” korszakról ad áttekintést ZERWECK 2002.
"' Kíváló példája ennek MELLMANN 2007.
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Az első sorban a kognitív pszichológiára támaszkodó és a pszicholingvisztikához közel álló kognitiv irodalomtudomány a hagyományosan természettudományosnak tartott empíria-fogalomnak7 megfelelően az empirikus olvasóval
végzett kísérletek által teszi ellenőrizhetővé elméleteit, azaz gyakorlatilag a természettudományokéval összevethető kísérletes kutatásokat végez. Ezen a téren
nagy előrelépést tettek lehetővé a kognitív pszichológia és az idegtudományok
módszertani újításai, amik segítségével immár nem csak a retrospekcióra épülő
teszteléses módszer áll rendelkezésre, hanem különböző ﬁziológiás elváltozások
mérése és különböző agyi régiók aktivációjának feltérképezése is lehetséges. Ezek
azért különösen fontosak, mert a teszteléses módszer valójában nem tudja az olvasást mint dinamikus folyamatot felmémi, valamint azt sugallja, hogy az olvasás
élménye egy tudatosan reﬂektálható folyamat, melynek szubjektív értékelése objektiváló eredményekhez vezet (ScHAcHT - POLLMANN - BAYER 2013, 441).
Az evolúciós pszichológiát forrástudományának tekintő kognitív irodalomtudomány kutatásainak tárgya természetesen nem az empirikus olvasó, hanem az
ún. „antropológiai modell-olvasó”, egy olyan heurisztikus konstruktum, mely az
összes pszichikai alapfunkció egyűtteseként határozható meg (MELLMANN 2007, 21).
Az evolúciós-kognitív irodalomtudomány modell-olvasóját alapvetően az evolúciós pszichológia ,,reverse engineering” módszerével dolgozza ki: a megfigyelt
pszichikai mechanizmust az evolúció termékének tekinti, ezért első lépésben
megkonstruálja azt az adaptív problémát, mellyel kőkori őseinknek kellett szembe
nézniük, majd következtet arra a pszichológiai adaptációra, mely meglátása
szerint az adott probléma megoldására evolválódott. Módszerében tehát nem az
empirikus irodalomtudomány hagyományát követi, de nem is a hermeneutikai
recepcióesztétikának a szöveg-stratégiák alapján visszakövetkeztetett implicit olvasóját tekinti kiindulási alapnak, hanem egy olyan tipikus modell-olvasót konstruál, ami reprezentálja az emberi szellem evolvált ,,genotípusát”, azaz vázszerűen
tartalmazza a humán psziché összes adaptív algoritmusát annak az individuális
és kulturális tapasztalatból adódó ,,fenotipikus” jellemzői nélkül. Ennek megfelelően olyan bazális, legtöbbször tudatalatti pszichikai struktúrákat azonosít, amik
az irodalmi szövegre adott érzelmi reakciót alapvetően és univerzálisan jellemzik,
és amikre a komplex kulturális és individuális reakciók épülnek.
Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az evolúciós-kognitív irodalomtudománynak nem lennének lehetőségei az empirikus ,,visszacsatolásra”. A fenn tárgyalt
új módszerek, miután lehetővé teszik immár tudatalatti és reﬂexió-előtti fiziológiás
reakciók mérését, képesek arra, hogy alátámasszanak akár egy antropológiai
modell-olvasóról tett kijelentést is. Amennyiben pedig nem a tudományelméleti
monizmusból indulunk ki, hanem megengedjük, hogy az irodalomtudománynak

7 A tudományelméleti monizmusról és több empíria-fogalom megkülönböztetésének lehetőségéről
lásd GROEBEN 2013.
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a természettudományokétól különböző empíria-fogalma legyen, az evolúciós-kognitív irodalomtudomány empirizálásának lehetőségei is ki tágulnakf*
Aﬁkcionalitást nem szövegtulajdonságként határozza meg, sajátosságát az olvasó
információtárolási kognitív mechanizmusaiban leli fel (metareprezentáció)
A fikcionalitás az irodalomról Való gondolkodás kezdeteitől az irodalmi szövegek egyik alapvető, megkülönböztető sajátosságának számít. Számos definíciója
között egyformán találunk az alkotási folyamat felől közelítő, a szöveg ﬁkcionalitását például a szövegalkotás sajátosságaiból, vagy a szerzői nyelvhasználat
komolytalan módjából levezető koncepciókat, és befogadáscentrikus megközelítéseket, amelyek a ﬁkcionalitás szövegjegyeire, vagy a ﬁkcionális vs. nem-ﬁkcionális olvasás, illetve értelmezés közti különbségekre koncentrálnak.
A kognitív irodalomtudomány az irodalmi szöveg ﬁkcionalitását az olvasó
információfeldolgozási és -tárolási kognitív mechanizmusaival hozza összefüggésbe. Az egyik legismertebb és legelfogadottabb elmélet szerint a fikció feldolgozását és tárolását azok a kognitív mechanizmusok irányítják, amelyek az evolúció
során a korlátozott érvényességi körrel bíró - csak egy adott helyen vagy időben
érvényes, illetőleg egy bizonyos forrásból származó - információ feldolgozására
és reprezentálására alakultak ki. Az elmélet kidolgozói, Leda Cosmides evolúciópszichológus és John Tooby antropológus szerint (CosMıDEs - TooBY 2000)
az elme ezeket az információkat ún. hatókör-reprezentációk formájában tárolja,
Vagyis az adott információval (pl. „esik az eső”) együtt annak érvényességi feltételeit is (Párizsban / Mari szerint / ma stb.) elraktározza. Ezek a hely, idő, illetve
forrás és attitűd címkék az információt egyfajta kognitív karanténba zárják: elkülönítik (szétcsatolják) az általánosan érvényes (hatókör-operátor nélküli) igazságok rendszerétől és a hatókör-információt tartalmazó operátor alá rendelik. Az
információ csak egy adott helyen, napon, vagy Mari hite szerint igaz, az adott
hatókör-típus által meghatározott igazságfeltételek szerint, azon kívül azonban
igazságértéke bizonytalan (hamis).
Tobby és Cosmides empirikus kísérletekhez, valamint a fikció-feldolgozás sérülését eredményező deviációk (autizmus, skizofrénia) kutatásának eredményeihezfőként Alan Leslie Vonatkozó kutatásaihoz (pl. LEsLıE 1987) kapcsolódva úgy
vélik, hogy a fikcionális irodalmi művek reprezentációja ugyanebben a formátumban - egészen pontosan metareprezentációk formájában történik. Az olvasók
irodalmi műveltségtől, kortól, nemtől, kulturális háttértől függetlenül az irodalmi
szövegekből származó információt „Jane Austen kitalálta, hogy...” formátumban,
azaz egy forráscimkével és egy attitűdcimkével ellátva, a szerző elméjének, az
ő alkotási folyamatának eredményeként, más információktól elkülönítve (szétcsa-

“ Ezekről a lehetőségekről lásd bővebben MELLMANN 2013.
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tolva) tároljákf' Ez a sajátos szemantikai tulajdonságokkal bíró (a referenciális,
igazság és az egzisztenciális relációkat felfüggesztő) reprezentálási mód teszi
lehetővé, hogy a lecsatolt információkötegen különböző logikai és szemantikai
műveleteket (következtetéseket, attribúciókat stb.) végezzenek, és az irodalmi
szöveget mint koherens egészt értsék meg (Vö. HORVÁTH, 2014, előkészületben).
Ez az irodalmi szöveg feldolgozása során nélkülözhetetlen. Toobyék koncepciója
megfogalmazása óta több irodalomteoretikus is (ZUNsHıNE 2006, EIBL 2009, IvERsEN
2011) átvette és továbbgondolta. Újdonsága szemantikai magyarázóereje mellett
az irodalmi fikciók kezelésének a kontingens (vagy hamis) információk feldolgozásával, végső soron pedig az innovatív gondolkodással és az emberi improvizációs intelligenciával, az elme ,,organizációs” működésmódú, azaz az adaptációk
fejlesztésére irányuló működésével és a játékkal való összekapcsolásából fakad.
Az irodalmi szövegek olvasását holisztikusan, modellalkotásként fogja fel
A kognitív grammatikák egyik alaptétele, hogy a nyelvi rendszert és a nyelvhasználatot nem választhatjuk el egymástól. Az elmélet a nyelvet a mentális megismerésrendszer részének tekinti és a rendszer tulajdonságait a nyelvhasználat
felől, a beszélő kognitív tulajdonságai függvényében írja le. A nyelv leírásának
minden szintjén abból indul ki, hogy a nyelv artefaktum, amelyet kommunikációra, információk továbbadására használunk. A nyelvi rendszer leírásában így

megjelennek a beszélők szempontjai, melyek a világot egy sajátos rendszerbe
foglalják. Craik már 1943-ban abból indult ki, hogy a világot mentális modellek
segítségével strukturáljuk. Egy ilyen modell a szituáció résztvevőit és a köztük
lévő viszonyokat fogja egységbe, ahogy a nyelvhasználó ezeket a szerepeket és
viszonyokat látja, ezért olyan információt is tartalmazhat, amely a diskurzusban
és a szövegben nem jelenik meg explicit módon.
A kognitív nyelvészet és a hozzájuk kapcsolódó kognitív pszichológia és kognitív irodalomtudomány képviselői feltételezik, hogy a diskurzusok és az irodalmi
szövegek koherens egészként való megértése során az olvasó elméje hasonlóan
működik (STEVENSON 1996, SANFORD-EMMOTT 2012). A diskurzusokat és a szöveget kognitív modellek, illetőleg diskurzusmodellek segítségével értjük meg. Az
irodalmi szöveg megértésének leírására, a megértés során készített modellek öszszetevőinek és típusainak megragadására számos különböző elképzelés létezik.
Az egyik legismertebb, főként angol és német nyelvterületen népszerű elképzelés
kidolgozása David Herman nevéhez kötődik (HERMAN 2002). Herman narratíVákat elemez, és Brown (1995) és Emmott (1997) munkáihoz kapcsolódva úgy véli,
hogy sajátos diskurzusmodellekre van szükség ahhoz, hogy az olvasás során
(pl. a kontextusváltások, perspektívaváltások, és a felvillantott lehetőségek ellenére is) nyomon tudjuk követni a történetmesélésben megjelenő szereplők valós
9 E tézis a narratív irodalmi szövegek olvasása területén való alkalmazhatóságá ról lásd ZuNsHıNE 2006.
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útját és tényleges cselekedeit. Központi kategóriáját az általa történetvilágnak
nevezett diskurzusmodellt ennek leírásra alkotta meg.
Az irodalmi szöveg megértése során az olvasó sziikségszerííen túllép a szöveg explicit
textáráján: következtetéseket generál, a fikcionális szereplőknek elmeállapotokat, okokat és
célokat tulajdonít
A 70-es években kibontakozó szövegnyelvészetben és diskurzuspszichológiában már elfogadottrıak számított az a meglátás, hogy a szövegértés az olvasótól
következtetések megtételét követeli meg. A kognitív irodalomtudomány ehhez
a főként a szöveg anaforikus elemeit és az implikációkat érintő kutatásokhoz
csupán részben kapcsolódva azt vizsgálja, milyen univerzális és csak az irodalmi
szövegre jellemző on-line, illetve off-line inferenciákra van szükség ahhoz, hogy
egy irodalmi művet megértsünk. Milyen információk és milyen kognitív mechanizmusok szükségesek példának okáért ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk az
események közti kauzális viszonyokat, azaz magát a történetet, vagy hogy a szereplőknek különböző elmelállapotokat (vélekedéseket, érzelmeket, vágyakat,
intenciókat), illetőleg motivációkat tulajdonítsunk. Hogy hat az irodalmi szöveg
stílusa és a diskurzus retorikai megformálása (előre és hátrautalások, ismétlések,
az elbeszélő közbeszólása stb.) a következtetési folyamatokra és az implikációkra.
Előbbi, a kauzalitás kérdéskörét érintő kutatási terület, mely a szegedi Kognitív
Irodalomelmélet Kutatócsoport (Hárs Endre, Horváth Márta, Szabó Erzsébet,
Szabó Judit) vizsgálódásainak egyik fő területe, számos a narratológia alapfogalmait, a történetmesélés történeti módozatait érintő kérdést is felvet.
Kötetünkbe olyan tanulmányokat válogattunk, amelyek egyrészt jelzik az egyes
kognitív iskolák érdeklődését, másrészt reprezentatívak a kognitív irodalomtudomány főbb kérdésfeltevései tekintetében. Válogatásunk elején így egy alaptanulmány, Leda Cosmides amerikai pszichológus és John Tooby amerikai antropológus A forrás nyomában: A metareprezentációt és a szétcsatolást elősegítő adaptációk
evolúciója című úttörő tanulmányának fordítása áll (ford. Makay Kristóf Péter).
A tanulmány az elme információfeldolgozási mechanizmusait vizsgálja és nemcsak az irodalomtudomány, hanem a kognitív-evolúciós pszichológia, az antropológia, a filozóﬁa, a kognitív nyelvészet és az idegtudomány számára is alapvető
belátásokat és hipotéziseket fogalmaz meg. Ez főként annak köszönhető, hogy
a kognitív irodalomtudomány, ahogy azt fentebb említettük, csak egyike az egymással interdiszciplinárisan együttműködő kognitív tudományoknak. E szoros
interdiszciplináris együttműködés következtében az egyes tudományterületeken
belül megfogalmazott hipotézisek többnyire más területeken is relevanciával bírnak és új megismerésekhez vezethetnek. A kötet második tanulmánya épp erre
szolgál példaként. Lisa Zunhine Miben volt Jane Austen más és miért van szükségünk
a kognitív tudományra ahhoz, hogy ezt észrevegyiik? című írása (ford. Szilvássy Or-
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solya) a szerzőpáros fikcióolvasásra vonatkozó megállapításainak irodalomtörténeti és narratológia vonatkozásait fejti ki a XVIII. és XIX. századi angol irodalom
kanonikus műveinek vizsgálata kapcsán. Írása meglátásainak lehetséges kultúrtörténeti és hatásesztétikai hozadékait is felvillantja.
Ezt követően, a kötet harmadik és negyedik tanulmányaként a német kognitív
irodalomtudományi iskola két meghatározó képviselőjének írása köiãtkezik. Mindkét tanulmány az iskolára jellemző módon az evolúciópszichológia t riiletéről veszi
érvrendszerét. Karl Eibl Epikus triádok. Az elbeszélés egy evolúciós eredetű formájáról
című írása (ford. Gules Christiane) a formalista és strukturalista irodalomtudomány egy központi belátásához kapcsolódva (a történetek sokfélesége mögött
korlátozott számú cselekményséma áll) azt a kérdést teszi fel, miért válik egy
cselekményséma oly sok történet alapjává, mi az egyes sémák attraktivitásának,
esetenként univerzalitásának, egyes kultúrákban meglévő túlsúlyának oka? Katja
Mellmann írása, Afeszültségfogalmának érzelempsziclıológiai megközelítése (ford. Surinás
Olga) a feszültséget mint fiziológiás reakciók együttesét tárgyalja, melyek mivel
adaptációk, ugyanúgy fellépnek ﬁkcionális mint valós ingerek hatásaként.
A kötetbe ötödikként felvett tanulmányt David Herman amerikai irodalomteoretikus és nyelvész jegyzi. Herman a Történetlogika című írása bevezetőjében (ford.
Lengyel Zsuzsanna) a kognitív nyelvészetnek és a diskurzuspszichológiának
a szövegértés vonatkozásában tett eredményeihez kapcsolódik. A mentális modell
fogalmából kiindulva az olvasók értelemképzésének leírására egy új terminust
vezet be, a történetvilág fogalmát. Meglátása szerint az olvasás dinamizmusának,
folyamatjellegének és a megértés valós természetének megragadására ez alkalmasabb a történet klasszikus fogalmánál. Írása a terminus bevezetésének motivációit,
annak magyarázó erejét taglalja. Végül a tanulmányokat Reuven Tsur írása zárja
(ford. Tábi Emőke), mely a kognitív stilisztika alapfogalmaiba vezet be.”
A szemlébe felvett tanulmányok a kognitív irodalomtudomány egy-egy jellemző vizsgálódási területére fókuszálnak. Hárs Endre írása a séma és szkript
fogalommal, Szabó Judité az utóbbi évtizedek emóciókutatásaival foglalkozik,
Gyimesi Tímea a francia kognitív iskolát, Ivaskó Lívia és Komlóssy Boglárka pedig a kognitív mesekutatás magyarországi eredményeit tekinti át.
Í

IRODALOM
BROWN, GILLIAN. (1995) Speakers, Listeners and Communication: Explorations in
Discourse Analysis. Cambridge, Cambridge University Press
CosMıDEs, LEDA - TOOBY, JOHN. (2000) Consider the Source: The Evolution of Adaptations for Decoupling and Metarepresentation. In: SPERBER, DAVID (Szerk.).
'° Ezúton mondunk köszönetet a közölt idegennyelvű tanulmányok szerzőinek, hogy tanulmányaik magyar nyelvű publikálása érdekében lemondtak jogaikról. - A Szerk.

148

TANULMÁNYOK

Metarepresentations: A Multidisciplinary Perspective. (Vancouver Studies in Cognitive Science), NY, Oxford University Press 53-115.
EıBL, KARL. (2004) Animal Poeta. Bausteine der biologischen Literatur- und Kulturtheorie
(Poetogenesis 1). Paderborn, Mentis
EıBL, KARL. (2009) Fiktionalität - bioantropologisch. In: WINKO, SIMONE - JANNıDıs,
FOTıs - LAvERs, GERMARD (Szerk.). Grenzen der Literatur. (Revisionen 2) Berlin,
New York, de Gruyter, 267-284.
EM MO`rr, CATHERINE. (1997) Narrative Comprehension: A Discourse Perspective, Oxford,
New York, Oxford University Press
GROEBEN, NORBERT. (2013) Was kann/soll >Empirisierung (in) der Literaturwissenschaft< heifšen? In: AJOURI, PHILIP - MELLMANN, KATJA - RAUEN, CHRISTOPH
(Szerk.). Empirie in der Literaturwissenschaft. (Poetogenesis 8), Münster, Mentis,
47-74.
HERMAN, DAVID. (2002) Story Logic: Problems and Possibilites of Narrative. Lincoln,
University of Nebraska Press
HOGAN, PATRıcK COLM. (2013) How Authors' Minds Make Stories, Cambridge, Cambridge University Press
HORVÁTH, MÁRTA. (2010) Új interdiszciplinaritás. A biológiai irodalom- és kultúraelmélet német változatai. = B UKSZ, 12:3, 252-259.
HORVÁTH, MÁRTA. (2011) „Megtestesült Olvasás” - A kognitív narratológia empirikus
alapjai. = Literatura 37:1, 3-16.
HORVÁTH, MÁRTA. (2014) Der Drang nach Kohärenz. Kohärenzstiftende kognitive
Mechanismen bein Lesen fiktionaler Erzähltexte. In: HÁRS, ENDRE - HORVÁTH,
MÁRTA - SZABÓ, ERZSÉBET (Szerk.). Universalien? Über die Natur der Literatur.
(Előkészületben.)
HUBER, MARTIN - WTNKO, SıMoNE. (2009) Literatur und Kognition. Bestandsaufnahmen
und Perspektiven eines Arbeitsfeldes. Paderbom, Mentis
IsER, WOLFOANO. (1984) Der Akt des Lesens. Stuttgart, Wilhelm Fink (2. átdolgozott
kiadás)
IVERsEN, STEFAN. (2011) States of Exception. Decoupling, Metarepresentation, and
Strange Voices in Narrative Fiction. In: PER KROGH, HANsEN - IvERsEN, STEFAN
_- NIELSEN, HENRIK SKOV - REITAN, ROLF (Szerk.). Strange Voices in Narrative Fiction
(Narratologia 30). Berlin, New York, de Gruyter, 127-146.
..
LAKoı=ı=, GEORG - JOHNSON, MARK. (2003) Metaphors we live by. Chicago, University
of Press (2. kiadás)
, A
LEsLıE, ALAN. (1987) Pretense and representation: The Origins of „theory of mind".
= Phychological Review, 94: 4, 412-426.
MELLMANN, KATJA. (2007) Emotionalisierung - Von der Nebenstundenpoesie zum Buch
als Freund. Eine emotionspsychologische Analyse der Literatur der Aufkliiru ngsepoche.
Padernborn, Mentis
MELLMAN N, KATJA. (2013) Kontrollpeilung und Datensammlung. Zur wechselseitigen Empirisierung Von Literaturwissenschaft und Evolutionspsychologie.

HORVÁTH MÁRTA - SZABÓ ERZSÉBET/ KOcNıTív ıRODALOMTUDOMÁNY

149

In: AJOURI, PHıLıP - MELLMANN, KATJA - RAUEN, CHRISTOPH (Szerk.). Empirie in
der Literaturwissenschaft. (Poetogenesis 8), Münster, Mentis, 412-431.
PLÉH, CSABA. (1998) Bëoezetés a megismeréstudományba, Budapest, Typotex
SANFORD, ANTONY J. - EMMOTT, KATHERINE. (2012) Mind, Brain and Narrative.
Cambridge, Cambridge University Press
SCHACHT, ANNEKATHRIN - POLLMANN, KATRIN - BAYER, MAREIKE. (2013) Lese-Erleben
im Labor? - Zu Potential und Limitationen psycho(physio)logischer Methoden in der empirischen Literaturwissenschaft. In: AJOURT, PHILIP - MELLMANN,
KATJA - RAUEN, CHRısToPH (Szerk.). Empirie in der Literaturwissenschaft. (Poetogenesis 8), Münster, Mentis, 431-445.
ScHROTr, RAOUL - JAcoBs, ARTHUR. (2011) Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren. München, Carl Hanser Verlag
STEVENSON, ROSEMARY J. (1996) Mental Models, Propositions, and the Comprehension of Pronouns. In: OAKHILL, JANE - GARNHAM, ALAN (Szerk.). Mental Models
in Cognitive Science: Essays in Honour of Phil Johnson-Laird. East Sussex UK, Psychology Press, 53-76.
STocKwELL, PETER. (2002) Cognitive Poetics: An Introduction. London, New York,

Routledge
SZABÓ, ERZSÉBET. (2012) A narratívák olvasásának kognitív modellálása. = Literatura 38:2, 115-125.
SZABÓ, ERZSÉBET. (2014) Von der Universalität der Metarepräsentationsstruktur der
Literatur. [Az irodalom metareprezentációs struktúrájának univerzalitásárÓl.]
In: HÁRs, ENDRE - HORVÁTH, MÁRTA - SZABÓ, ERZSÉBET (Szerk.) Universalien?
Über die Natur der Literatur. (Előkészületben.)
SZOKOLSZKY, ÁGNES - DÚLL, ANDREA. (2006), Kömyezet - pszichológia. Egy ökológiai rendszerszemléletű szintézis körvonalai. = Környezet- pszichológia. Magyar
Pszichológiai Szemle Tematikus szám, 2006, 8-36.
ZERWECK, BRUNO. (2002) Der cognitive turn in der Erzähltheorie: Kognitive und 'Natürliche' Narratologie. In: NÜNNINO, ANSOAR - NÜNNINO, VERA (Szerk.). Neue
Ansátze in der Erzáhltheorie. Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag, 219-243.
ZUNSHINE, LISA. (2006) Why We Wead Fiction? Theory of Mind and the Novel. Ohio,
Ohio State Univesity Press

LEDA COSMIDES - JOHN TOOBY
A forrás nyomában:

A metareprezentációt és a szétcsatolást elősegítő adaptációk
evolúciója
A KOGNITÍV FÜLKE És A HELYI INFORMÁCIÓ
Az embert gyakran olyannyira különálló fajnak tekintik, hogy a természet rendjén kívülre helyezik, és úgy tekintenek rá, mint aki az élővilág többi részétől teljesen függetlenül kezelendő és értelmezendő. Azonban minden fajnak megvannak
a maga szokatlan vagy megkülönböztető jellemzői, és az evolúciós szempontokat
figyelembe vevő természettudománynak az a feladata, hogy ok-okozati összefüggésekre épülő magyarázatokkal szolgáljon ezeknek a megkülönböztető jellemzőknek a természetére, felépítésére, eredetére és esetleges funkcióira vonatkozóan, de
eközben ne ködösítsen, ne túlozza vagy bagatellizálja el jelentőségüket.
Ennek ellenére az emberiség még akkor is kitűnik a többi faj közül, ha az élőVilág rendkívüli változatosságának tükrében tekintünk rá, hiszen figyelemreméltó spektrumát mutatja az olyan furcsa és példa nélkül álló viselkedéseknek,
az űrutazástól kezdve a teológiáig, amelyekkel más fajoknál nem találkozunk. Mi
áll ezeknek a különbségeknek a hátterében? Bátran állíthatjuk, hogy az emberi
evolúció egyik központi és meghatározó újítása az volt, hogy drámai ütemben
nőtt a rögtönzött Viselkedéseink szabályozásához felhasznált kontingens információ mennyisége, melynek segítségével viselkedésünket sikeresen igazíthatjuk
a helyi körülményekhez. Ezt az adaptív működést „kognitív fülkének” nevezték
el (TOOBY - DEVORE 1987). Ha példának okáért összevetjük a Thompson-gazella
és egy! Kung San törzsbe tartozó vadász élelemszerzési stratégiáját, egy szembetűnő különbséget azonnal észrevehetünk. Nem kétséges, hogy a gazella számára
az ember szemében igencsak egybemosódó szavanna valójában gazdag tárháza
a különféle élelemforrásokat világosan jelző jeleknek; a gazella döntéseit mégis az
evolúció során kialakult mechanizmusok határozzák meg, amelyek a fűfélék,
az élelem felismerésére és felmérésére specializálódott idegi áramkörök - olyan
adaptációk, amelyek a fajon belül univerzálisak, és közel azonos teljesítménnyel
működnek a faj minden tagjában. Ezzel szemben a vadászó! Kung sok más, nem
csak a saját fajára jellemző eljáráson és metóduson kívül még egy mérgezett nyílvesszőt is bevet, melynek mérgét csupán egyetlen ottani, annak is csak a lárvastádiumában mérgező levélbogárból nyerheti (LEE 1993). Akármilyen idegrendszeri
adaptációk is legyenek felelősek ezért a viselkedésért, nem kizárólag a bogarakra
és a nyílvesszőkre fejlődtek ki, de ezeket a helyi körülményeket használják fel
számítási struktúrájukban, amelyek egy-egy általánosabb kategóriába sorolják
ezeket a kontingens tényezőket.
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A legtöbb fajt prédájával, vetélytársaival, parazitáival és ragadozóival valóban
koevolúciós, egymással versengő viszony fűzi egymáshoz, melyben az újítások
és a rá adott viszontválaszok lassan, evolúciós léptékkel mérhető idő alatt mennek végbe. Az improvizáció az embert komoly előnyhöz juttatja: már nincs rákényszerítve, hogy egyedül a törzsfejlődés során kialakuló innovációkra hagyatkozzon, hanem ontogenetikus támadásokat is intézhet vetélytársai ellen, olyan
újítások képében, melyek túl gyorsak ahhoz, hogy az ellenfeleink a természetes
kiválogatódás révén védekezhessenek ellene. A homininák ezzel az előnnyel felvértezve új élőhelyek sokaságába férkőztek be, az önfenntartásra és a nyersanyagok kinyerésére megdöbbentően Változatos módszereket dolgoztak ki, temérdek
zsákmányfaj kipusztulását okozták, bárhol is vetették meg a lábukat, valamint bármely más fajnál szerteágazóbb társadalmi szerveződéseket alakítottak ki maguknak.
Emiatt a helyi, kontingens tényezők és a faj egészére érvényes összefüggések
között feszülő ellentét miatt különbözik annyira az ember más fajoktól. Fajspecifikus viselkedési szabályok kialakulásához a szabályoknak a faj által elfoglalt világ
globálisan és stabilan érvényes jellemzőire kell vonatkozniuk (Vagyis statisztikai
értelemben véve az egyedek túlnyomó többségére igaznak kell lenniük, illetve
megfelelő számú nemzedéken át kell hatniuk, hogy adaptációkat hozzanak létre
a fajban). Ezek a megszorítások szűkre szabják az adaptációk által felhasználható
információ típusát: igen korlátolt azoknak a tulajdonságoknak a halmaza, amelyek a faj élőhelyét térben és időben egyaránt annyira meghatározzák, hogy megjósolható kapcsolat legyen az élőhely és az információ közt. Ezzel szemben a szituációspecifikus, egy adott helyzetre szabott improvizációhoz az egyednek
csak átmenetileg, térben-időben behatárolt, kontingensen ,,igaz” vagy alkalmazható információra van szüksége. Amennyiben elég, ha átmenetileg, térben-időben
behatárolt, konkrét helyzetre igaz az információ, akkor a világ sokkal szélesebbre
tárul a faj előtt, a kontextusfüggő információk egész kincsesbányája nyílik meg,
melyet viselkedésének sikeres szabályozására felhasználhat. Az új információk
által sarkig tárt világban az előnyös viselkedés más fajoknál ezerszer szélesebb
repertoáıját állíthatjuk össze. Ez adja az emberi életre oly jellemző összetettséget,
sokszínűséget, valamint fajunk a többi fajhoz viszonyított sikerét. Az emberi nem
ezzel belépett a kognitív fülkébe, annak minden előnyével és Veszélyével, amikor
a kognitív adaptációk új eszköztárát hozta létre, melyek úgy alakultak ki az evolúció során, hogy egyszerre használják ki ezt az újdonsült információbőséget és
a faj egészére nézve igaz, átfogó összefüggések régebbi világát.
A kognitív fülke elfoglalásában a homininákat az segítette, hogy a rendelkezésükre álló információt behatóan tudják manipulálni, melynek révén Viselkedésrepertoárjuk kitágult, ezeket az egymással szorosan összefüggő viselkedéseket
pedig egy egész sor új vagy magasan kifinomult kognitív adaptáció tette lehetővé. Ebbe a zoológíai szinten egyedülálló viselkedésrepertoárba beletartoznak
pl.: a helyi körülmények alapján improvizált fajfenntartó szokások; a természeti
és társas környezet sokrétű, kontextusra érzékeny manipulálása; a 'kultúra', azaz
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a más elmékben található reprezentációk és szabályozó mechanizmusok ismételt
rekonstrukciója és átvétele, melyben az erre kialakult, következtető specializációink
segítenek; a propozícionális információ továbbítását jelentősen megkönnyítő nyelv;
a helyben felmerülő, különféle problémák megoldására adaptálódott eszközhasználat; a készségek kontextusfüggő elsajátítása; több egyed közös munkájának
koordirıációja; és más információgazdagságot igénylő és információtól függő tevékenységek (TOOBY - Cos1vııDEs 1992). Habár a társas interakcióknak lehetett mindezekben szerepe, nem hisszük, hogy a társas versengés volt az emberi intelligencia
evolúciójának egyetlen mozgatórugója (mint ahogy azt a Machiavelli-hipotézis
állítja; I-IUMPHREY 1992; WHıTEN - BYRNE 1997). Természetesen meg vagyunk győződve arról, hogy az emberben kifinomult, a társas életre és megismerésre specializálódott adaptációk fejlődtek ki (pl. CosMıDEs 1989; CosMıDEs - TOOBY 1989; 1992).
Az emberi élet megkülönböztető sajátossága azonban messze túlmutat a társas
világon. Példának okáért, a vadászó-gyűjtögető életmód gyakorlatában megnyilvánuló, ok-okozati összefüggéseket levonó intelligencia éppoly távol áll a más
fajok által mutatott intelligenciától, mint az ember társas intelligenciája.
A sikeres rögtönzés hozadéka nyilvánvaló: ha képesek vagyunk rá, hogy az
egyszeri és megismételhetetlen helyzetben rejlő egyedi lehetőségek kiaknázásával elérjük céljainkat, az előnyhöz juttat egy olyan rendszerrel szemben, melynek
csak az általánosabb helyzetekre vannak megoldásai. Amit tízévnyi Trója alatti
tusakodás nem tudott dűlőre vinni, egy trójai falónak sikerült. Az egyedi helyzetek improvizatív kihasználása az intelligenciáról alkotott naiv intuícióknak is
megfelel. Az emberi faj tagjaként pontosan annyira fogja kivívni tiszteletünket az
intelligencia megcsillogtatása, amennyire a példájául szolgáló viselkedés (vagy
ötlet) újszerűnek, nem pedig kőbe vésett szabályok „agyatlan” alkalmazásának
hat. Igencsak úgy tűnik, mintha minden organizmusnak haszna származna abból, ha megvolna az ahhoz való készsége, hogy a különböző helyzetekhez igazodva más- és másképp viselkedjen. Ez felveti a kérdést, vajon miért nem fejlődött ki
minden organizmusban az intelligenciának ez a formája? És miért fejlődhetett ki
egyáltalán bárhol is?
Máshol már kimerítően írtunk a problémamegoldó készség és a specializáció
közti kompromisszumokról: az általános érvényű problémamegoldó architektúrák nagyon gyengék, de széles körben alkalmazhatóak, míg a speciális problémamegoldó mechanizmusok nagyon hatékonyak és következtető teljesítményük
nagy, de csak behatárolt területen alkalmazhatóak (CosMıDEs - TOOBY 1987; TOOBY

_ cssmsss 1992). így hát, sısõ ránézésre úgy tünik, mindössze két bisıõgisi

út áll az evolúció által kialakított elmék előtt: vagy általánosan ügyetlenek, vagy
szűk mozgástérben kompetensek. Ez a választás kizárja az általános intelligenciát.
A hagyományos értelmezés keretein belül sok tudós azt feltételezte, mivel az
emberi intelligencia példátlanul széles körben alkalmazható, az ember kognitív
architektúrájában a központi problémamegoldó egységeknek maguknak is általános érvényűeknek kell lenniük. Ez egy eredménytelen vakvágányra vezette őket,
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mert ragaszkodtak ahhoz, hogy a javasolt modellekben ennek az architektúrának javarészt nélkülöznie kell a specializált modulokat. Ez a merev ragaszkodás
véleményünk szerint hátráltatta az ember pszichológiai architektúrájának pontos modellezését. Minthogy az általános problémamegoldó mechanizmusok túl
gyengék ahhoz, hogy az evolúció útján kifejlődött szervezetek által rutinszerűen
megoldott, nehéz és összetett feladatokhoz szükséges problémákhoz felnőjenek,
az emberi intelligencia nem épülhet fel túlnyomó többségben területáltalános
komputációs áramkörökből. Van azonban egy alternatív útja az általános intelligencia elérésének: a külön-külön alkalmazható kognitív specializációk úgy is Öszszeállhatnak egy nagyobb szerveződéssé, hogy azzal kiszélesítik a bejövő irıformációk vagy a sikerrel kezelhető területek körét. Ebbe az alapszerkezetbe több
általános érvényű mechanizmust is be lehet ágyazni (mivel az elszigetelt működésükkel járó hiányosságaikat kiküszöbölhetjük azáltal, hogy specializációs mátrixba helyezzük őket, mely irányítja működésüket). Emellett más architekturális
elemekre is szükség van, hogy ezeknek a heterogén rendszereknek az együttműködéséből származó komplikációkat megoldják, amint az lejjebb tárgyalni fogjuk
(TOOBY - CosMıDEs 1990a; 1992; 2000). Meglátásunk szerint ez az egyetlen lehetséges megoldás arra nézve, hogy miként lehet az emberi intelligencia egyszerre széles körben alkalmazható, mégis kellőképpen hatékony, amikor munkára fogják
(SPERBER 1996; TOOBY - CosMıDEs 1990a; 1992).
Ezzel együtt a kognitív fülke előnyeiért fizetett ár olyan magas, és a belőle fakadó nehézségek olyan embert próbálóak, hogy négymilliárd év alatt a törzsfejlődésnek csupán egyetlen ága tévedt rá arra az útra, melynek előfeltételei elvezettek egy ilyen típusú intelligencia evolúciójához. Azok a természetesen konstruált,
komputációs rendszerek, amelyek puhítanak funkcionális specializációjukon,
rendkívül durva szelekciós nyomásnak lesznek kitéve, és ezek a nyomások elkerülhetetlenül alakítani fognak a rendszeren. A természetes komputációs rendszerek egyik legnagyobb problémája a kombinatorikus robbanás (ennek tárgyalását
ld. CosMıDEs - TOOBY 1987; TOOBY - CosıvııDEs 1992). A kombinatorikus robbanás terminussal illetjük azt a tényt, hogy a számítórendszerekben az alternatívák
hihetetlen gyorsasággal sokszorozódnak, és minél kevésbé korlátozottak a repJezentációs és procedurális lehetőségek, annál gyorsabban buıjánzik el ez a folyamat. Amikor ez megtörténik, a rendszer belefullad abba, hogy túl sok variációt kell végigvennie, vagy túl sok számítási lépést kell elvégeznie. A rendszer
általánosságát akár csak marginálisan megnövelve hatványozottan megnöveljük
a számítás árát, ezzel pedig nagyban korlátozzuk, hogy milyen architektúratípusok fejlődhetnek ki evolúciósan, és emiatt például csak olyan területeken evolválódhatnak modulok, amelyeken egy takarékos lépéssorozat a kimeneti adatok
elég nagy és értelmes halmazát produkálhatja. Ez azt jelenti, hogy a természetes
számítórendszerekben a területspecializáció az uralkodó forma, nem pedig a szabályt erősítő kivétel lesz.
A második nehézséget azt jelenti, hogy evolúciós és számítási szemszögből
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nézve messze nem világos, a helyi improvizációk hogyan fejlődhettek ki, működhetnek, vagy egyáltalán miként lehetnek hétköznapi, valódi kognitív megoldások. Egy számítórendszer természeténél fogva csak szabályokat vagy eljárásokat
alkalmazhat egy probléma megoldására, és ezt csak úgy érheti el, hogy az egyes
problémákat szabályok alapján általánosabb kategóriákba sorolja, és ebből tudja,
mely eljárásokat indítsa be egy adott szituációban. Továbbá a természetes szelekció egy statisztikai folyamat, amely egymással szemben teszteli az eltérő számítási struktúrákat [designs], generációk ezrein át, milliárdnyi élet és tesztkör eredményeit összesűrítve. Egy gén, és a hozzá tartozó alaki jellemző [design feature]
csak akkor választódik ki, ha jól működött az ősi környezet eseményeiben rendre
visszaköszönő statisztikai szabályszerűségek között. Vagyis az adaptációt kiváltó,
ismétlődő feltételeknek a faj olyan mértékét kellett érintenie, és olyan hosszú evolúciós időn át, hogy az ezt szabályozó gének a kezdeti mutáció stádiumából jóformán univerzálisakká válhassanak. Ennek hatására az adaptációk az organizmus
életében az egyes eseményeket csak az adaptációkat életre hívó, nagyobb formátumú, evolúciós története során vissza-visszatérő események kategóriái szerint
tudják értelmezni (TOOBY - CosMıDEs 1990a). Ezért hát, ha a komputációs rendszerek csak kategorizálás alapján tudnak válaszolni a helyzetekre, melyekre számítási
szabályaik érvényesek, és ha az evolúció pusztán olyan számítási adaptációkat
épít ki, melyek az egyedi eseményeket nagyléptékű, evolúciósan visszaköszönő
eseménycsoportokként ,,látja”, hogyan jöhetett létre egy olyan agy, amelynek

a működési elvei gyakran arra ösztökélik, hogy az adott helyzet egyedi jellemzőit kihasználva improvizáljon? Hogyan evolválódhattak fajspecifikus számítási
szabályok, amelyek egyáltalán teret engedhettek a helyzettől függő improvizációnak, méghozzá elég alacsony számítási költségek mellett? Ezek közül a kérdések
közül többet is megpróbálunk megválaszolni egy másik publikációban (CosMıDEs TOOBY 2000). Ebben a fejezetben a kontingens információ kihasználásával kapcsolatban egyedül csak egy kivitelezési problémára fogunk összpontosítani, melyet
hatókör-problémának neveztünk el.

„..

A HATÓKÖR-PROBLÉMA

Amikor a hominináknál evolválódtak vagy kifinomultak azok az adaptációk,
melyek révén nem csak univerzálisan és stabilan igaz, hanem időben és térben
korlátozott, feltételesen „igaz” információkat is fel tudtak használni, a potenciális információk köre jelentős mértékben kitágult. A kontextusfüggő információn keresztül a korábbinál jóval könnyebben lehetett a viselkedést irányítani.
Ennek viszont megvolt az ára: az új információk kiaknázása kart karba öltve jár
az esetleges téves alkalmazás Veszélyével, ugyanis előfordulhat, hogy egy korlátozott feltételek mellett hasznos információ hamissá, megtévesztővé vagy károssá válhat e feltételek hatókörén kívül. Pontosan azért, mert az időben vagy
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térben korlátozottan alkalmazható információ bekerül a viselkedésrepertoárba,
ennek a számítási stratégiának a sikere azon áll, hogy folyamatosan szemmel tartsuk és újrarajzoljuk azokat a határokat, melyeken belül az egyes reprezentációk
hasznosak maradnak. A nyílvessző-mérgeként használt bogárlárva vajon az év
minden szakában mérgező? A kinyerést és felkenést követően meddig őrzi meg
a nyílhegy a toxikusságát? Ha az emberekre, a gazellákra és a bóbitás antilopokra
hat, vajon hat-e az Oroszlánokra, a kafferbivalyokra és a struccokra is? Ha ezek
az összefüggések igazak ezen a vidéken, igazak-e az Okavango folyó túloldalán,
a gyűjtögető területeken is? Ha az édesapám első néhány válasza ezekre a kérdésekre megbízhatónak bizonyul, vajon a többi is igaz? Az információ csak akkor
kínál előnyöket, amikor az alkalmazhatóságának feltételei közt támaszkodunk rá.
Épp ezért amikor az információhasználatért felelős adaptációk evolúciójáról esik
szó, a feltételkeretből való kihágásnak és a téves alkalmazásnak a költségét is bele
kell kalkulálnunk az egyenletbe, csakúgy, mint a téves alkalmazás ellen kialakítandó védelmi mechanizmusok tulajdonságait és költségeit. A döntéshozatalhoz
felhasznált információk körének kibővítése ártalmas vagy veszélyes lehet, ha az
architektúra nem képes észlelni és észben tartani, mely információ mely körülmények esetén alkalmazható, és az alkalmazhatóság határai mi módon változnak
(TOOBY - CosMıDEs 2000).
Mindezen felül a probléma nem egyszerűen abban áll, hogy a helyzetet hasznosan leíró információ, amely pusztán egy behatárolt feltételek mellett érvényes,
ezeknek a hatókörén kívül per deﬁnítionem hamissá vagy ártalmassá válik. A hatókör-problémát igencsak súlyosbítja az a tény is, hogy az információt következtetések segítségével építjük be viselkedésrepertoárunkba, és eközben át is alakítjuk. Minden információ mindössze annyira hatékony, amennyire a viselkedés
szabályozásához alkalmazható következtetések szűrhetőek le belőle. A következtetések új információt kitermelő folyamataik során gyakorta összekapcsolnak
többféle bemeneti információt, és az ebből levont következtetések a betáplált
információ pontosságára meglehetősen érzékenyek. Például annak a következtetésnek az igazságtartalma, hogy „jobb volna olyan helyre telepedni, ahol több
a vad”, függ attól, hogy az új térségben valóban több-e a vad, illetve azoktól az
implicit és explicit feltevésektől, hogy a vadászathoz szükséges mérgek ott is
fellelhetőek-e.
Az ilyen következtetések nem csak kombinatorikusan terjesztik a bemeneti
forrásokban megbúvó tévedéseket, de a kapott eredmények utána bemeneti forrásként szolgálhatnak újabb következtetések számára, melyek logikai műveletek
láncolatában és egyre szélesebb hullámokban sokszorozzák meg a hibát. Ha például egyetlen tényező híbás egy összesitésben, az utána következő összes öszszeadás és az ezekre épülő döntés is hibás lesz. Ebben a folyamatban fennáll
annak a lehetősége, hogy minden vele kapcsolatba lépő adathalmaz is megsérül a hálózaton terjedő, halmozódó hibagörgetegben. Minél inkább behálózza
az emberi kognitív architektúrát az intelligens következtetőrendszerek hálózata,
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és minél inkább képes arra, hogy számos különböző forrásból származó adatot
egybegyúrjon, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a már meglévő, igaz információhalmazok hibák és zavaros következtetések kibogozhatatlan szövedékévé
válnak. Röviden megfogalmazva, az emberi viselkedés szabályozásának erősen
következtetésfüggő természetét rendkívüli mértékben fenyegetik a hibás, megbízhatatlan, elavult, kontextusuktól eltávolodott, megtévesztő vagy hatáskörsértő
reprezentációk.
Ezen okoknál fogva az intelligencia evolúciója legfőképp az információgazdálkodás hatékonyságán és az információmenedzsment eszközein múlik, vagyis
azoknak az adaptációknak a természetén, melyek arra fejlődtek ki, hogy ezekkel
a problémákkal megbirkózzanak. Egy adott információtípus felhaszrıálásához evolválódó mechanizmus tiszta haszna attól függ, hogy a megszerzése milyen erőforrásokat vesz igénybe, mennyire hasznos a felhasználásra kerülő információ,
milyen károkat okoz, ha az információból tévesen kiindulva, az érvényes hatókörén kívül kerül alkalmazásra, valamint hogy mekkorák az adaptáció kezelési-,
ill. a fenntartási költségei. Mivel egyedül az emberi fajban fejlődött ki ez a típusú
intelligencia, az embernek olyan adaptációkkal kell rendelkeznie, melyek az efféle
intelligenciához köthető problémák megoldására evolválódtak.

A HATóKöR-szıNTAxıs, Az IGAZSÁG, És A NAıv REALızMUs
A fent említett okokból kifolyólag az emberi kognitív architektúra evolúciójában és felépítésében nem csak az egyes emberek által megszerzett és reprezentált
információk pontossága, hanem az alkalmazhatóságuk hatókörének kérdései is
kiemelt fontosságúakká váltak. Úgy véljük, a helyi, kontingens információ alkalmazásából fakadó, specializált programozási problémák megoldására nagyszámú
innováció fejlődött ki, melyek közé tartoznak a metareprezentációs adaptációk,
a szétcsatolórendszerek [decoupling systems] és egy specializált hatókör-szintaxis.
Az ember kognitív architektúrája egyenesen tele van olyan, egymáshoz szorosan
kapcsolódó, kialakult sajátságokkal [design features], amelyeknek az a feladatuk,
hogy a hatókör és a pontosság problémáira megoldást kínáljanak. Példaként emlithetjük az igazságérték-címkéket, forráscímkéket (saját magamtól vagy a mástól,
vizuális csatornából vagy emlékezetből származó stb.), hatókörcimkéket, hely- és
időcímkéket, referenciacímkéket, hitelességi értékeket, propozícionális attitűdöket jelölő operátorokat, az információ tartalomalapú, célzott inferenciagépekhez
való irányítását, a disszocíációkat, az információk beágyazásért és interakciójáért
felelős rendszereket, a más-más ontológiákhoz rendelt, egymástól független reprezentációs formátumokat, illetve a különböző memóriarendszerek egymáshoz
viszonyított adatveszteségét és felépítését. Kulcsfontosságú jellemző a rendszernek az a képessége is, hogy olyan következtetéshalmazokon tudjon következtető műveleteket végrehajtani, melyek feltételesen eldöntetlen igazságértékekkel
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bíró feltevéseket vagy állításokat is magukba foglalnak, de úgy. hogy a számítási
eredményeit eközben más tudásbázisoktól mindaddig elszigeteli, amíg a feltevések hasznossága vagy igazsága el nem dől, és a kimeneti adatokat be nem építi,
vagy el nem távolítja a halmazból. Ez a képesség létfontosságú a tervezéshez,
a kommunikáció értelmezéséhez, a kommunikáció révén megszerzett információ
felhasználásához, mások állításainak mérlegeléséhez, az elmeolvasáshoz, a mintha-játékokhoz, a megtévesztés észleléséhez vagy kivitelezéséhez, a múltbéli vagy
rejtett ok-okozati összefüggések kikövetkeztetéséhez, és még sok máshoz, ami az
emberi elmét oly egyedivé teszi. A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy
felvázoljuk egy, az emberi intelligenciához szervesen hozzátartozó problémák
megoldására kialakult hatókör-szintaxis néhány alapelemét.
Hatókör-szintaxison azoknak az eljárásoknak, operátoroknak, összefüggéseknek és adatkezelési formátumoknak a rendszerét értjük, amelyek az emberi
kognitív architektúra alegységei közt szabályozzák az információ áramlását. Hogy
megvilágítsuk, mire is gondolunk, képzeljünk el egy egyszerű megismerési rendszert, amely sejtésünk szerint minden állati elme ősi beállítódása, és az emberi
elme alapbeállítása is egyben, a naiv realizmust. A naiv realista számára az elmében reprezentált világ egy az egyben megfeleltethető a valódi világnak, és a kettő
között nincs különbség. A lehetséges architektúráknak valójában csak egy részhalmaza képes egyáltalán ezt a különbségtételt reprezentálni, és a reprezentációs rendszerek kifejlődése és kezdeti evolúciója során egy ilyen megkülönböztetésnek nem volna értelme. Külső szemszögünkből azt mondhatnánk ezekről az
egyszerű architektúrákról, hogy a rendszer a benne található minden információt
igaznak véli, vagy akként kezeli. Azonban az architektúra belső szemszögéből
ez nem volna igaz, mivel a fenti állítás azt feltételezné, hogy a rendszer képes
különbséget tenni igaz és hamis között, és az információt az „igaz” kategóriába
sorolja. Ehelyett az architektúra mechanizmusai pusztán felhasználják a rendszerben található információkat, hogy szabályozzák a viselkedést és újabb számításokat végezzenek velük. Akármilyen információt is tartalmazzon a rendszer, ez
az architektúrán belül egyszerűen „valóság”-ként jelentkezik. Az ilyen egyszerű
architektúrák nem címkézik fel igaznak vagy hamisnak az információt, ami nekünk annyira természetesnek tűnik, hiszen nem úgy alakultak ki, hogy hamis
információt is tároljanak. Amikor a régi információt elavulttá tévő új információ
keletkezik, a régi információt a rendszer frissíti, felülírja, elfelejti vagy eldobja.
Ezeknek a műveleteknek egyike se kívánja meg, hogy az információt igaznak
vagy hamisnak címkézzék fel, csak annyit, hogy az adatokat bizonyos szabályok
szerint új adatokra cseréljék le, ahogy egy személyi számítógép memóriaregisztereinek felülírása sem kívánja meg, hogy a korábban a regiszterben tárolt adatot
a „hamis” kategóriába sorolják. A reprezentációs rendszerek viselkedésszabályozásra evolválódott műveleteinek legtöbbjénél nincs értelme hamis vagy hamisnak
címkézett információt tárolni. Épp ezért egy ilyen architektúrának nincs szüksége
arra, hogy az információ igaz voltát reprezentálja: az adat jelenléte, azaz a rend-
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szer eltárolásról, emlékezetbe vésésről született döntése már önmagában az adat
megbízhatóságának záloga. Egy ilyen felépítésű rendszerben a hozzáférhetőség
egyet jelent az igazsággal.
Ennek ismeretében, ha figyelmen kívül hagyjuk azt a számos episztemológiai
vitát kiváltó kérdést, hogy miképp is lehetne megfogalmazni, vajon „valójában”
mi az igazság, meg tudjuk határozni az általunk architekturális igazságnak nevezett fogalmat: egy architektúra akkor fogja az információt igazként.kezelni, ha az
architektúrán belül akadálytalanul, hatókör-kijelölés nélkül engedi továbbítani
(vagy reprodukálódni), illetve a rendszer minden olyan adatával interakcióba
lépni, amelyikkel a rendszer tL1d. Például a szemantikai memóriában levő minden
adat architekturálisan igaz. A legegyszerűbben és leggazdaságosabban úgy tervezhető meg az adatfelhasználás, ha csak az „igaz” információt nem jelöli külön,
és a jelöletlen információt a lehető legszabadabban engedi mozogni a komputációs
architektúra keretein belül. Valójában minden olyan rendszer, amely információt
gyűjt, tárol és használ fel, ilyen felépítésű. Az alternatív megoldás, amelyben minden egyes felhasználásra kerülő információhoz hozzá kell rendelni egy másik, az
előző igazságtartalmát igazoló információt, fölöslegesen nagy befektetést igényel
és túlságosan nehézkes. Minthogy az ,,ami-igaz-jelöletlen”-rendszer az evolúció
útján kialakult számítórendszerek természetes kiindulási pontja, és mivel rengeteg oka van annak, hogy az esetek túlnyomó többségére az architektúra fenntartsa ezt a rendszert, jogosan feltételezhetjük, hogy ez az oka annak is, hogy az
emberek, akárcsak más organizmusok, naiv realisták. A naiv realizmus tűnik
az egyed- és törzsfejlődés szempontjából legvalószínűbb kiindulási pontnak és
a legtöbb rendszer alapbeállitottságának még felnőttkorban is.
A következő lépés, mely csak néhány esetben szükséges, az, hogy a rendszeren belül megjelenjenek a más adatstruktúrákat leíró reprezentációk, vagyis
a tágabb értelemben vett metareprezentációk. Példának okáért tegyük fel, hogy
egy megismerési architektúra tartalmazza az alábbi struktúrát: „Az antropológia
tudomány” állítás igaz. Ez az adatstruktúra tartalmaz egyszer egy állítást (vagy
adatelemet), másodszor pedig az állítás (vagy adatelem) igazságtartalmát kódoló értéket. Azonban az ehhez hasonló struktúráknak nem kell egy propozícióra külön-külön korlátozódniuk. Habár a metareprezentációk és propozíciós
attitűdök tárgyalásakor bevett szokás, hogy egyetlen reprezentációt ágyazunk
bele egy állításba, az egyetlen propozíciót tartalmazó eset csak egyike a lehetőségeknek. Állítások halmazait, vagy bármilyen más adatelemet is Össze lehet
csomagolni egy önálló egységbe, egy hatókör-operátor argumentumaként, hogy
metareprezentáció váljon belőle. Például az a metareprezentáció, hogy „ebben
a fejezetben minden mondat hamis” ugyanolyan könnyedén meghatározza egy propozícióhalmaz igazságértékét, mint az „ennek a fejezetnek az első mondata hamis ”
egyetlen propozícióért. Van, hogy a fölérendelt hatókör-operátor által irányított
propozícióhalmazok összessége annyira bonyolulttá és függetlenné válik más
adatstruktúráktól, hogy az egyszerűség kedvéért világoknak is nevezhetjük őket.
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Szerintünk az egyes egyedekben felhalmozódott emberi tudás java része ilyen
adatstruktúrákban tárolódik.
Az általunk elképzelt tipusú kognitív architektúra és a hozzá tartozó műveletek
felvázolása egy olyan elsődleges munkatér leírásával kezdődik, amely bizonyos
tekintetben hasonlóképp működik, mint a természetes következtetőrendszerek
(ld. GENTZEN 1969/1935; Rırs 1994; CosMıDEs - TOOBY 1996b), bár axiómaszerű
elemeket és más különbségeket is magában foglalhat. Az alapvető tulajdonságai
ismerősek lehetnek: van egy aktiv adatelemeket tartalmazó munkatér; az adatstruktúrákon eljárások vagy operátorok végeznek műveleteket, új adatstruktúrákat hozva létre. Az adatstruktúrákat addig tarja fenn a munkatér, amíg felül
nem íródnak, illetve - ha nem használják fel vagy hívják elő őket egy adott időtartamon belül - amíg el nem halványodnak és el nem dobódnak. A termékeket
az azokért felelős alrendszerek tárolhatják el véglegesen, ha megfelelnek a hoszszútávú tárolásra való érdemesség, vagy az architekturálisan igazként való kezelés különféle kritériumainak. Ellenkező esetben a munkatér tartalmai és a köztes
termékei elillannak, és törlésre kerülnek, míg egy, a megbizható adatstruktúrák
integritásának megőrzéséért felelős adaptáció az architektúrában máshol tárolja
el a megbízható adatokat. Az adatstruktúrák érkezhetnek a percepció, az emlékezet,
a feltételezések, vagy számos más rendszerkomponens és modul felől. A munkatérben elérhető eljárások és cimkék némelyike jól ismert logikai operátoroknak
és elemeknek feleltethető meg, ilyen például a változók lekötése, a példányosítás, a 'ha'-bevezetés és a 'ha'-kiküszöbölés, az ellentmondások felismerése és
felcímkézése, a modas ponens, és így tovább. Ezeknek az eljárásoknak egy része
ökológiailag racionális (TOOBY - CosMıDEs 2000; CosMıDEs - TOOBY 1996a), vagyis az adaptív logikák valamelyikében engedélyezett transzformációk egyikének
megfelel, de ezek alapvetően különbözhetnek a logikusok által eddig kidolgozott,
tartalomfüggetlen formális logikáktól. Sok eljárás valójában adaptív specializációkon átirányított adatstruktúrákból áll, mint például a csalóészlelés vagy a veszélykezelő algoritmusok (CosMıDEs 1989; CosMıDEs - TOOBY 1997), amelyeknek
a kimenetei visszakerülnek a munkatérbe. Ez a folyamat a szubrutinhívásra
vagy a logikai transzformációk alkalmazására emlékeztet, attól függően, hogy
melyik formalizmusra áll rá jobban az ember szája. A megfontolt érvelés ebben
a munkatérben folyik, bár az architektúrában elérhető specializációk heterogén
spektrumának részeként sokféle egyéb következtetés is automatikusan végbemegy. Ennek a munkatérneklegyes területei többnyire részét képezik a tudatos
észlelésnek, és a legtöbb tudatosan elérhető.
Ebben a rendszerben az adathalmazok strukturált, hierarchikus kapcsolatokban léteznek, amelyeket beljebb húzott szintekként fogunk ábrázolni. A baloldali
pozícióban álló adatelemek mondhatni egyfajta alapszintet alkotnak, ami azt jelenti, hogy az architektúrában bárhova áthelyezhetők, ahol reprezentálhatóak.
Bármely más alapszinten lévő adatstruktúrával közös következtetési láncokba
léphetnek, és (általában) engedélyezett számukra, hogy az alárendelt szintekkel is
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kölcsönhatásba kerüljenek, mivel architekturálisan igazak, vagy nem korlátozottak egy adott hatókörre. Más elemeket az alapszinten lévő elemek alá rendelnek
a hatókör-operátorokkal. Tehát egy architekturálisan igaz állítást úgy ábrázolunk,
hogy a legbaloldalibb pozícióba helyezzük, mint például:
(1) Az antropológia tudomány.
Az architektúra erre nem rak jelet, és szabadon tárolható vagy az architektúra
bármely más, nem szétcsatolt eljárásába beilleszthető. Egy alárendelt állítás hatókör szerint korlátozható, mint például:
(2) Az az állítás hamis, hogy:
(3) Az antropológia tudomány.
Ebben az esetben a (2)-es hatókör-operátor leköti, hogy a (3)-as adatstruktúra információja mely hatókörben elérhető, ezzel megakadályozva, hogy a (3)-ast
az alapszintre felhozza, vagy a rendszerben máshol felhasználhassa. Ezzel szemben
egy mondatleíró operátorban egy expliciten igaz címke funkciója (pl.: A „p” állítás
igaz) az, hogy feloldja az állítást a korábbi hatókör-lekötés alól, felhozva ezzel
a következő legbaloldalibb szintre, vagy, ha eredetileg csak egy szinttel volt lejjebb, jelöletlenre vagy architekturálisan igazra változtatja a státuszát. Az idő- és
helyoperátorok hasonlóképp működnek:
(4) =ﬁTobekor (!l(ungul: ,,ősszel”),
(5) a mongongódiók ehetőekké válnak és bőségesen teremnek.
Vagy:
(6) A Nyael\lyaén
Ü) vannak olyan levélbogarak, amelyekből nyílmérget lehet nyerni.
A hatókör-operátorok határozzák meg, szabályozzák vagy módosítják az információhalmazok közti kapcsolatot és az adatok szintek közötti vándorlását.
Legalább két szintre vonatkoznak utasításaik, egy fölérendelt vagy alapszintre és
egy alárendelt szintre. Ezekben az esetekben az alárendelt állítások nem reprodukálhatóak a hozzájuk tartozó hatókörcímke nélkül, amelyek meghatározzák az
információ pontosságának határfeltételeit, és egyben azt is, hogy mely következtetésekben alkalmazhatóak érvényesen, illetve melyekben nem. Akárcsak a klasszikus
kondicionálásnál, arra számítunk, hogy ezen felül újabb mechanizmusok terveződ-
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tek a hatókörhatárok valóságának ellenőrzésére, így pl. a határon kívül megﬁgyelt kontingenciahiány előbb-utóbb felold egy megszorítást. Ezért a (6)-(7) állítás
egyszerűen (7)-sé transzformálódhat egy olyan egyén számára, akinek a táborból
táborba vezető útjai általában a bogárfaj élőhelyén belül vezetnek. Ezzel szemben
az olyan architekturálisan igaz állításokat, mint az (1), egy hatókörművelet hatókörbe határolttá transzformálhatja a határfeltételekkel kapcsolatos új információk
megtanulása során. Egy időbeli hatókör-transzformáció például lehet ilyen:
(8) Többé nem igaz, hogy
(9) az antropológia tudomány.
A hatókör-operátorok szabályozzák az információk egyes szintek közti vándorlását, az operátor természetétől és a belé táplált argumentumoktól függően
összecsatolva (engedi az adatáramlást) és szétcsatolva őket. Az állításokat befelé
transzparens, kifelé szabályozott halmazokba kötik le. Ezzel a kontingens információ által okozott problémák megoldásához szükséges eszközök jelentős részét
is biztosítják. A hatókörükben korlátozott információk áramlásának (és elérhetőségének) behatárolásával a rendszer tárolhatja és meghatározott feltételek mellett
használhatja is az információt anélkül, hogy közben az inferenciális kölcsönhatások károsítanák a megbízható adathalmazokat. A hatókör-operátorok által lekötött vagy összekapcsolt reprezentációkat hatókör-reprezentációnak vagy H-reprezentációnak fogjuk nevezni.
Tekintve, hogy a számítási készségek azért evolválódnak, mert a viselkedésszabályozást javítják, érdemes megjegyezni, hogy ezek az innovációk számottevően
megnövelik az egyed számára lehetséges viselkedések skáláját. Konkrétabban fogalmazva, az egyik fontos változást a mintlıa-cselekvések jelentik. Az egyed súlyosan hátrányos helyzetbe kerülne, ha csak igaz információk alapján cselekedhetne,
vagy csak architekturálisan igaz állítások szabályozhatnák a viselkedését, mégha
valószínűleg ez is volt valaha az organizmus ősi állapota. Amikor az egyed szert
tesz arra a képességre, hogy úgy cselekedjen mintha p, vagy p alapján cselekedjerı, az
információt anélkül használhatja viselkedésének szabályozására, hogy eközben
szem elől veszítené az információ hatókör-megkötéseit, vagy hogy ne lenne folyamatosan tudatában annak, hogy a cselekedetét kiváltó információ nem (biztosan)
igaz. Egy ilyen viselkedéses-reprezentációs alrendszer jól jöhet például a bizonytalan körülmények között végrehajtott cselekedetek esetében (mondjuk felteszszük, hogy megkapták az étteremről szóló üzenetet, vagy úgy teszünk, mintha
a fa árnyékában egy leopárd rejtőzne), a társadalmi konvenciókat vagy deontikus
kötelezettségeket figyelembe vevő cselekedeteknél (amelyek önmagukban nem
lehetnek se igazak, se hamisak, legalábbis a szó hétköznapi értelmében; pl. Erzsébet
Anglia törvényes uralkodója; dicséretet érdemel, ha helyesen mutatják be az áldozati szertartást), a mások kívánalmaihoz való alkalmazkodás során, hipotézisteszteléskor, stb.
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A mintha-játék (LESLIE 1987) és a megtévesztés (WHITEN - BYRNE 1997) mindössze
ugyanennek a kompetenciának a kiterjesztései, melyben az ágens tudja, hogy
hamisak azok a reprezentációk, amelyek szerint cselekszik. Ezek csupán a határesetek, nem a meghatározóak. Több ember összehangolt viselkedéséhez és az
abból származó előnyök megszerzéséhez az embereknek szükségszerűen meg
kell állapodniuk egy reprezentációhalmazban, amely egyszerre fogja irányítani
mindannyiuk cselekedeteit. Ez a magyarázata annak, hogy a társas interakciók
miért járnak olyan gyakran társadalmilag létrehozott, de megalapozatlan közös
hiedelmek lefektetésével. Anélkül lehet felépíteni a cselekedeteink állandó útmutatójául szolgáló reprezentációs struktúrákat, hogy a tartalmaik korlátozások híján
megfertőzzenek más tudástárakat.
A hitelességi értékek és a modalitások (valószin ii, hogy ,,p”, lehetséges, hogy ,,p", biztos, hogy ,,p”) a valószínűséghez és lehetőséghez lekötött, kijelölt hatókörű információk fenntartását és transzformációját teszik lehetővé - ezek a szabályozó
információk gyakran megváltoznak, míg a vonatkozó állítás megőrizhető. A propozíciós attitűdöt kifejező igék (pl. gondol, hisz, akar, remél, tagad) nyilvánvalóan szintén kulcsfontosságú kategóriát alkotó hatókör-operátorok, ahogy azt az
alábbiakban majd tárgyaljuk.

FELTÉTELEZÉS, KONTRAFAKTUÁLISOK És TERMÉszETEs KÖVETKEZTETŐRENDSZEREK
Attól fog egy ilyen rendszer bizonyos mértékig hasonlítani a természetes következtető rendszerekre, hogy ezekben is jelen vannak az olyan hatókör-operátorok, mint a feltételezés, és ezek az operátorok is alterületeket vagy alárendelt
reprezentációs szinteket jelölnek ki, amelyeknek megint csak lehetnek alárendelt
szintjeik, így többszintes faszerkezeteket alkothatnak. A feltételezés azt jelenti,
hogy eldöntetlen vagy felfüggesztett igazságértékű állításokat vezetünk be, amelyeket a rendszer egy lekötött ha tókörön belül igaznak tekint, majd kiegészítő tartalomként felhasznál, hogy kombinatorikusan következtetéseket generáljon. Az
„if” [ha] operátor például egy feltevésre épülő világot alkot meg: például a „ma
délután az irodában vagyok. Ha a diákjaim azt hiszik, hogy nem vagyok benn
ma délután, akkor nem fognak zargatni. Ha becsukom az ajtót, és nem kapcsolom
fel a villanyt, azt fogják hirmi, hogy nem vagyok itt” - világát. Ennek a feltevéses
világnak a tartalmát a rendszer más állításhalmazoktól külön kezeli, nehogy az
igaz állítások közéjük keveredjenek, és így összetéveszthetővé váljanak a hamis
(pl. „nem vagyok az irodámban") vagy a potenciálisan hamis állításokkal. Akárhány alárendelt szintet megadhatunk, melyeknek újabb alárendelt feltételezései
vagy más hatókörműveletei lehetnek. Az ilyen következtető rendszerek egyik
fontos tulajdonsága, hogy bennük az inferenciák csak korlátozottan alkalmazhatóak. A következtetéseket egy szinten belül szabályszerűségeknek megfelelően,
de kötetlenül alkalmazhatjuk (pl. ,,a diákok azt hiszik, hogy nem vagyok benn
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az irodában, ezért nem fognak zargatni), viszont szintek közt már nem - vagyis
nincs ellentmondás aközött, hogy „ma délután az irodában vagyok” és aközött
az állítás között, hogy „nem vagyok az irodában ma délután", mert a szerkezet
más-más szintjén érvényesek. A tartalom architekturálisan igaz a saját szintjén,
és az azonos szinten lévő következtetésekbe beépülhet, míg eközben hamis vagy
eldöntetlen marad az architektúra alapszintjén és a többi közbülső, fölérendelt
szinten is. A propozícionális attitűdök (mint pl. a ,,hinni”, szemben a „tudni” -val)
ezen felül szintén lecsatolják az azt felölelő kijelentésekbe ágyazott állítások igazságértékét, ez a folyamat pedig komputációsan elemezhető. Ellentmondásosnak
tűnhet, de nagyon korlátolt a következtetőképessége egy olyan architektúrának,
amelyik csak igaz információkat dolgozhat fel, és az ember érvelés útján szerzett
ismereteinek nagy része feltételezésekből táplálkozik. Bár egyes esetek híresekké
váltak (10), normális esetben is annyi feltevésre hagyatkozunk, hogy a mindennapi életünk rutincselekvéseinek végrehajtása során is áthatják gondolkodásmódunkat.
(10) Mi lenne, ha olyan erősen tudnám eldobni ezt a követ, hogy görbülete miatt
gyorsabban tűnne el alóla a Föld, minthogy a kődarab lefelé mutató röppályája
mentén leeshetne?
(11) Mi lenne, ha a számba venném a repülőjegyemet, amíg a jobb kezemmel
felveszem a kisbabát, a bal kezemmel meg a csomagjainkat?
A feltevés olyan hatókörművelet, amely az összes, a feltevést premisszájának
vevő számítás igazságértékét felfüggeszti. Például a (12)-es felfüggeszti a (13)-as
igazságértékét:
(12) Tegyük fel, hogy a feleségem, Desdemona megcsal Cassióval.
(13) Ebből az következik, hogy Cassio, akit eddig barátomnak hittem, elárult.
“A feltevések és következményeik belső rendszerükben továbbra is összefüggéseket alkotnak, és generatívak lesznek, de az architektúra többi adatától elszigetelődnek. Ha a (13)-asnak szabad utat engednénk, hogy elszakadjon hatókörkorlátozásától, ésaz alapszintről jövő következtetésekbe kapcsolódjon be, annak
katasztrofális hatásai lennének. Othello a (13)-as mondatot beépítené minden
kritika nélkül elfogadott, szemantikai állításai közé, anélkül hogy oka volna rá
(vagy „igaz” lenne Shakespeare Othellójának a valóstól lecsatolt világában).
A (12)-(13)-ashoz hasonló H-reprezentációk mégis sok hasznos és újszerű meglátásokkal szolgáló gondolkodásmódot megengednek, a reductio ad absurdumtól
kezdve egészen a kontingenciatervekig. Továbbá a feltevések arra vonatkozóan
is tartalmaznak utasításokat, hogy mikor lehet kiiktatni az alárendelt következte-
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téseket. Ez akkor következik be, amikor más eljárások olyan igaz állítással állnak
elő, amelyik az adott feltevést duplikálja. A (12)-est igazoló bizonyíték a feltevést
kiiktatja, a (13)-ast architekturálisan igaz státuszba helyezi, és megfosztja hatókörkorlátozásaitól.
Rendkívül fontos: a cselekedetek is ki tudják iktatni a közbülső következtetéseket. Képzeljük el, amint egy emberelőd azon töpreng, hogyan ejtsen el egy
fán lógó karcsúmajmot. Az az architektúra, amelyik képtelen szétcsatolt állapotok
felmérésére, annak a viselkedésrepertoáıja is limitált lesz (pl. megközelíti a majmot). Ez a megoldás a helyzet természetéből adódóan gyakran kudarccal járhat.
Például képzeljük el azt a szituációt, amelyben a fa egyik ága egy szomszédos fa
ága mellé nyúlik. Ebben a helyzetben az emberelőd az alábbi kontingenciákkal
kell szembenézzen: ha felmászik a törzsön, akkor a majom átugrik a másik ágra,
és elmenekül. Ha átmászik az ágon, a majom akkor a törzsön lemászva menekül
el. Ha cselekvése előtt az emberelőd a feltevések segítségével feltérképezi a vadászat lehetséges kimeneteleit, akkor a várható kudarcot is észre fogja venni. Ráadásul az eltérő következtetési útvonalak ellenére, a kudarccal végződő vadászatok
ismeretében a feltevés következtetőképességével (és más inferenciális eszközökkel, így a zsákmányelme és a mechanika modelljével) felvértezett emberelőd ezek
után újabb cselekvéssorozatokat gondolhat végig feltételesen, mérlegelve minden
egyes alternatíva várható következményeit:
Tegyük fel, hogy nincs ág a szomszédos fán; ekkor nem lehetne arra elmenekülni. Tegyük fel, hogy a vadászat megkezdése előtt eltöröm az ágat;
ekkor nem lehetne arra elmenekülni. Ha azután mászom meg a fát, a majom nem tud elmenekülni. A vadászat sikerrel jár. Megtaláltuk a Sikeres kimenetelt, keresés befejezve. A feltevésrendszert alakítsd át cselekvéstervvé.
A tervezés és a cselekvés szempontjából szerencsés, hogy egy feltevés kiiktatásának feltételei meghatározzák, milyen cselekedeteket kell végrehajtani, hogy
a tervnek a kívánt aspektusát megvalósítsák, és a feltevések faszerkezete adja a megvalósítandó kauzális lépések sorrendjét. A feltevéses érveléssel felfegyverzett
llomininák újfajta sikeres viselkedéseket hajthatnak végre, melyek lehetetlennek
bizonyulnának azok számára, akiknek a kognitív architektúrája nélkülözi ezt
a kialakult sajátságot. Ezáltal komputációsan kísérletezhetnek a szituációk tulajdonságaival, és igy felismerhétik azokat az improvizált viselkedéssorozatokat,
amelyek újsütetű, sikeres kimenetelekhez vezethetnek. Egy ilyen architektúra
esetében létfontosságú, hogy a feltevések (vagy más hatókör-korlátozások) kiiktatásáig a következtetések csak egy adott szinthez kötve legyenek alkalmazhatóak.
Az éppen aktuális feltételezés hatókörébe eső tények állása nem téveszthető össze
a feltételezésen kívüliekével: az alá- és fölérendeltségi viszonyok világosan elkülönülnek, amíg az előfeltételeiket nem lehet kiiktatni (mint mondjuk ha egy
cselekvést végrehajtanak).
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A gépjármű kuplungjához hasonlóan a feltevés és más hatókör-operátorok
teszik lehetővé, hogy egy rendszer irányítottan használhasson vagy figyelmen
kívül hagyhasson olyan reprezentációhalmazokat, melyek bővelkedhetnek a leírásokban és megszerzett, területspecifikus következtető alrendszerekben, és
amelyeket így akkor alkalmazhatnak, amikor az előfeltételeik teljesülnek. Ezek az
operátorok eszközt adnak a rendszer kezébe, hogy az esetlegesen kontrafaktııális
információt úgy tudja feldolgozni, hogy ne kelljen az eredményt ,,igaz" cimkével ellátnia és ekként tárolnia. Mivel a kontingens információ állapota bármikor,
a világban történt bármely változás következtében megváltozhat, fontos, hogy
az architektúra rendelkezésére álljanak olyan eszközök, amelyek architekturálisan igaz információkat is felül tudnak vizsgálni. Példának okáért a „p” állítást
tartalmazó munkatér előnyt kovácsolhat abból, hogy „p”-t korlátozza azáltal,
hogy az „úgy tűnik” modalitás hatókörébe utalja. A „p” állítás ettől még lehet
egy cselekvésalapja, de most már olyan következtetési eljárásoknak is alá lehet
vetni, amelyeknek alapszintű, szabad reprezentáció-korában még nem lehetett.
A hatókör-reprezentációra korlátozás művelete kiemeli a reprezentációt architekturális igazságstátuszából, és új viszonyba helyezi az elsődleges munkatérrel
szemben. Az ember kognitív architektúrájának ez a tulajdonsága biztosítja azt,
hogy az ember képes kontingensen kilépni bármelyik konkrét adatstruktúrához
fűződő naiv realizmusából, habár feltehetően mindig is naiv realisták maradimk
azzal kapcsolatban, ami az adott pillanatban a munkatér alapszintjén helyezkedik el,
bármi is legyen az.
Egyes operátorok rekurzívak, és bizonyos alárendelt adatstruktúra-tipusok
megalapozhatnak további alárendelt struktúrákat, ami pedig az alá- és mellérendelt kapcsolatok olyan faszerkezetéhez vezethet, amely hosszának és kontingenciaelágazásainak csak a rendszer teljesítménye szabhat határt. Például:
(14) Chagnon abban a hitben élt, hogy
(15) Clifford azt állította,
„,

(16) a legtöbb antropológus szerint
(17) hamis az az állítás, hogy
(18) az antropológia tudomány. [és]
(19) a kvantumfizikusok bebizonyították, hogy

(20) a tudomány csak a megfigyelőtől függő, önkényesen megállapított, szubjektív vélemények halmaza.
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Ha egy témán mélységekbe menően gondolkodik el egy ember, az annyira
bonyolult struktúrákat termelhet ki, hogy teljes egészében nem lehet betáplálni
a munkatérbe, és épp ezért lebontva gondoljuk végig. Az emlékezet támaszainak
kulturális fejlődése (mint pl. az írás) az őseink mindennap használatos fogalmi
struktúráinál lényegesen összetettebb szerkezetek robbanásszerű fejlődését tették
lehetővé.
A hatókör-operátorok az őseink ezeket nélkülöző rendszereihez képest jelentősen
kiterjesztik az emberi kognitív architektúra komputációs kapacitását. A hatóköroperátorokkal bíró architektúra egyik előnye, hogy olyan inferenciahalmazokon
tud következtető műveleteket végrehajtani, melyek feltételesen eldöntetlen igazságértékekkel bíró feltevéseket vagy állításokat is magukba foglalnak, de úgy, hogy
a számítási eredményeit eközben más tudásbázisoktól elszigeteli, amíg a feltevések hasznossága vagy igazsága el nem dől. Ha nem szigetelné el őket, a tartalmuk
az architektúra más adatstruktúrákból felépülő következtetéseibe is beszivárogna,
mely gyakorta vezetne vészesen hamis, de jelöletlen konklúziókhoz (pl.: ,,A tudomány csak önkényesen megállapitott, szubjektív vélemények halmaza” kijelentés katasztrofális vezérfonalat jelentene egy olyan személynek, aki egy fejlődő
országban akarna megakadályozni egy járványt). Szerencsére a (14)-es szétkapcsolja a (15)-(20)-esig tartó, bizonytalan információkat az architektúra többi részéről, de attól még az információt megtarthatja és gondolkodhat róla a hatókör-operátorokban lefektetett törvényszerű és hasznos megkötések berkein belül.
A (14)-(20)-asig tartó szerkezet szabadon vándorolhat kötegelt elemként a rendszerben, minden hozzá kapcsolódó következtetés részét képezheti, de az alárendelt elemei nem.
A (15)-(20)-as alárendelt szintjein belül hasonló hatókör-operátorok tagolják
a lehetséges következtetéseket. A ”bebizonyították”-operátor az ,,igaz” értéket
rendeli az alárendelt elemhez (20: „a tudomány csak...”), ezzel engedélyezve,
hogy tartalma a következő szintre kerülhessen. Azon a szinten belül igazként kezelődik, habár sem felette, sem a hatókörfeltételein kívül nem lesz igaz. Az aktuális szintet meghatározó operátor, az „állította” megakadályozza, hogy a hozzá
lekötött metareprezentációtól függetlenül vándoroljon (,,Clifford azt állította,
hogy..."). Mind a (16)-os és vonzatai, mind a (19)-es és vonzatai igazak Clifford
állításainak világában, és szabadon léphetnek inferenciális kölcsönhatásba egymással, beleértve a (20)-ast is, valamint Clifford minden egyéb felbukkanó állításával. Valójában azt is mondhatnánk, hogy a reprezentáció igaz egy bizonyos
adatstruktúra egy meghatározott szintjén; bármelyik szint lehet alapszintje az alája
rendelt szinteknek. Egy adatstruktúra hatókörfüggően igaz, amikor az architektúra megengedni, hogy az adatstruktúra ugyanazon vagy alárendelt szintjein található összes többi információval kölcsönhatásba lépjen.
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A FORRÁS, A HıBAJAvíTÁs És A KoMMUNıKÁcıó EvoLúcıóJA
Magától értetődik, hogy a különböző hatókör-operátorol<nak különböző szabályozótulajdonságai vannak, és ebből következőleg eltérő fı.ınkcíóik is. Az ,,állítja”,
„hiszi” és a ,,bebizOnyítja” például forráscímkét kíván meg argumentumként,
és ezen túl pluszinformációkat is hordoz - azaz sorrendben: nyilvánosan kiáll
amellett, hogy ,,p” igaz; magánéletében architekturálisan igaznak tartja ,,p”-t;
nyilvánosan leszögezi, hogy ,,p” igaz. A forráscímkék felettébb hasznosak, mert
kontingens információk esetén az embernek nem feltétlenül van közvetlen bizonyítéka azok igazáról, de egy forrás megbízhatóságáról szerezhet értesülést.
Ha az információmorzsák forrásait az információval együtt tárolják, a forrásról
később szerzett ismeretek felhasználhatóakká válnak, hogy feljebb- vagy lejjebb
minősítsék az információhoz rendelt igazságértéket. Előfordulhat például, hogy
valaki nem tulajdonít magas hitelességi értéket annak, mit is gondol a legtöbb
antropológus (16), vagy kideríti, hogy Clifford különösen megbízhatatlan (15),
miközben megbízható precedensek alapján tudja, hogy más esetekben Chagnon
meglátásai (mondjuk a 14-20) kifejezetten hitelesek, még ha ő maga nem is hajlana
rá, hogy a saját meglátásait megbízhatónak tálalja. A források nem csak emberek
lehetnek, hanem az architektúrán belüli források is, mint a látás, az epizodikus
memória, egy feltevés, egy korábbi következtetés, és így tovább. Ezért lehet az
embernek olyan gondolata, hogy ,,a szemem azt súgja, hogy ez történik, az eszem
meg azt, hogy valami más."
Általánosságban elmondható, hogy elménk telis-tele van olyan következtetésekkel, melyeknek az igazságát bizonyító tényeket nem tároltuk el. Egy akkora
hatalmas következtetőarchitektúrának, mint amilyen az emberi elme, minden
eleme bemenetként szolgálhat sok más következtetési eljárás számára, amelynek
kimenetei megint mások bemeneteivé válhatnak. Amennyiben az információ forráshoz kötött, vagy az azt alátámasztó érveket és gondolatmenetet az adathoz
kapcsolva őrzi meg, a rendszer az érvekről beérkező, új adatok segítségével kijavíthatja vagy frissítheti a következtetéseit. Amennyiben az információ nem forráshoz kötött, vagy a hozzá vezető következtetési eljárás nem került tárolásra,
„akkor nem lehet automatikusan kijavítani a hitet igazoló érveket érintő változtatásokkal egy időben. Az elménkben minden bizonnyal hibás következtetési termékek tömkelegét tároljuk, melyeket nem javított ki a rendszer, amikor az eredeti
forrásinformációt frissítette, mert már elfelejtette az információ és levezetése közötti kapcsolatot. Tekintve, hogy a forráscímkéket, és különösen a levezetéseket
energiaigényes fenntartani, különböző mechanizmusoknak kell ellenőrizniük
a megerősítő bizonyítékokat, az architekturálisan igaz információkkal való ellentmondás-mentességet, vagy a megbízható forrásból származó hitelesítést: egy
bizonyos határértéket elérésével, a rendszernek nem szükséges további erőforrásokat fordítani a forrásinformáció tárolására. Ezért olyan hasznos a bizalom (nem
kell kognitív energiát fordítani a hatókör-feldolgozó kommunikációra), de lega-
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lább annyira veszélyes is (nem lehet minden beérkezett hamis információt helyreállítani és kijavítani). Mert végtére is egy (biztos tudást nyújtó) világenciklopédiában maguk a tények a fontosak, nem az, hogy ki mondta neked, hogy miképp
viszonyultak hozzá, vagy hogy mikor tanultad meg. Általában amint kellő alátámasztást nyer egy tény, a forrás-, attitűd- és időcímkék elvesznek (SPERBER 1985;
TULvıNo 1983; SHIMAMURA 1995). A legtöbb ember például nem emlékszik arra, ki
mondta meg neki, hogy az alma ehető, vagy hogy a növények fotoszintetizálnak.
Egy enciklopédia továbbá akkor a leghatékonyabb, amikor a tények egymásra
épülhetnek, és alá tudnak támasztani egymásra alkalmazható következtetéseket,
ezáltal újabb következtetés által nyert tényekkel járulhatnak hozzá a tudástárhoz
(pl.: ,,a higany méreg”; ,,a tonhalnak magas a higanytartalma”; tehát ,,a tonhalevők mérget fogyasztanak”). Ebből kifolyólag az igazságfeltételeket nem szabad
a szemantikai memóriában tárolt tények esetében sem felfüggeszteni, és bármely
igazságmegőrző következtetőeljárás alkalmazhatósági hatókörének az enciklopédián belül viszonylag szabadon kell mozognia, hogy korlátok nélkül egyesülhessenek és új, következtetett tényeket hozzanak létre.
A forráscímkézés, a forráskövetés és az egyénektől szerzett információk hatókör-korlátozása elengedhetetlenül fontos szerepet játszhatott az emberi kommunikáció és kultúra evolúciójában. Az evolúcióbiológusok régóta tisztában vannak
azzal, hogy az eltérő szervezeteknek egymással ütköző evolúciós érdekeik vannak, más-más stratégiát választhatnak a túlélésük érdekében és ez a kommunikáció evolúcióját tekintve problémát jelent (KREBS - DAWKINS 1984).
A más szervezetektől átvett információra csak akkor hat a szelekciós nyomás,
csak akkor lesz átadható [designed to be transmittedl, ha az átvevő érdekeivel
egyezik, ettől kezdve pedig fennáll az a lehetőség, hogy bármelyik jelzés megtévesztő vagy egyszerűen téves lehet. A kommunikáció befogadásának és feldolgozásának képessége nem fejlődhetett volna ki, ha az értelmezési folyamat a közölt
információt egyből architekturálisan igaznak vagy jelöletlennek fogadná el, mivel
a megtévesztő szándékkal folytatott kommunikáció a legtöbb esetben a jel értékét
nullára csökkentené (arról, hogy ez az adaptációs probléma hogyan járult hozzá
a kommunikációs kontextusban alkalmazott logikai készségek megjelenéséhez
ld._SFERBER 2000). Ugyanez a gondolatmenet érvényes a kulturális tanulást illető
adaptációkra is. A kultúra nem fejlődhetett volna ki egy olyan reprezentációs immunrendszer koevolúciója nélkül, amely attól védi meg birtokosát, hogy ne építsen be gondolkodásába túl sok 'hamis vagy kártékony kulturális képződményt
(SPERBER 1985; TOOBY - COSMIDES 1989). A források felcímkézése és a hatókörszintaxis kulcsfontosságúak ebben a folyamatban. Például vegyük azt, hogy:
(21) Fagles a mellett érvel, hogy
(22) Homérosz azt mondja,
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(23) Odüsszeusz azt mondta Akhilleusznak, hogy
(24) boldognak kellene lennie a holtak közt.
Ez a struktúra kommunikációs kifejezésekkel különböző forrásoknak tulajdonítja a reprezentációkat, és ezzel egyértelműen felfüggeszti igazságviszonyaikat.
Épp ezt várná az ember egy olyan ha tókör-szintaktikai rendszertől, amely a kommunikáció feldolgozását jól végzi [well-designed], még sincs kitéve a hamis vagy
megtévesztő üzeneteknek.
Gerrig és Prentice (1991) empirikusan is alátámasztotta, hogy a pillanatnyi
tudásunkkal nem egybevágó reprezentációkat szétcsatoljuk a vele egybevágóaktól. A kísérleti személyeket megkérték, hogy miután elolvastak egy történetet,
amelyben olyan kijelentésekkel találkozhattak, mint pl. ,,a legtöbb elmebetegség
ragályos", ítéljék meg, a „való világban" igazak-e bizonyos célállítások. A visszaidézés környezetétől függetlenül ezt gyorsabban tudták eldönteni a nem egybevágó állításokról, mint az egybevágóakról, ami azt jelzi, hogy a nem egybevágó
állítások a szemantikai memóriától külön tárolódnak. A döntések még gyorsabban
érkeztek, amikor a visszaidézés kömyezete azt sugallta, hogy a kérdéseket a hallott történet alapján fogják feltenni, ezzel valamelyest alátámasztva, hogy a nem
egybevágó információ megtartja a forráscímkéjét (itt: a történetet elmondó kísérletvezető), ami segíti a gyors felidézést.
Sperber meggyőzően érvelt amellett is, hogy a kommunikáció inferenciális
volta már önmagában is megköveteli a nyelv azonnali metareprezentációs feldolgozását, különben kudarccal jár az értelmezés (SPERBER - WILSON 1986; SPERBER
1985; 1996; 2000). Sperber (1985) azt is felvetette, hogy a metareprezentációs adatformátum a tanítás-nevelés során keletkezett adaptáció, amely a csupán részben
megértett információ hosszú távú észben tartásának problémájára fejlődött ki.
Frege óta a filozófusok tudják, hogy a propozícionális attitűdök felfüggesztik
az olyan szemantikai viszonyokat, mint az igazság, a referencia és a létezés (FREGE
1892; KRIPKE 1979; RICHARD 1990). Frege például arra figyelt fel, hogy a koreferenciális terminusok helyettesithetőségének elve érvényét veszti, amikor azok propozígionális attitűdökbe ágyazódnak (vagyis hiheti-A valaki az, hogy Batman üldözi
a bűnt anélkül, hogy azt hinné, Bruce Wayne is üldözi). Vagy vizsgáljuk meg az
alábbi kijelentést:
(25) Shirley MacLaine azt hiszi, hogy
(26) egy Nefu nevű egyiptomi hercegnő reirıkamációja.
Nem kellett ahhoz Nefunak léteznie, és nem kell feltétlenül igaznak lennie,
hogy Shirley a reinkarnációja ahhoz, hogy a kijelentés igaz legyen. A „hiszi” propozícionális attitűdöt kifejező ige felfüggeszti az igazság, a referencialitás és lét
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kérdéseit a (26)-ban, de szerencsére szétcsatolja a (26)-ost az állítást fejben tartók
szemantikai memóriájától. Azonban a filozófusokkal szemben, akik ezeket a felfüggesztéseket furcsaságnak, problémának, fejtörőnek vélték, számunkra nyilvánvalónak tűnik, hogy ezek a felfüggesztések inkább adaptációk - egy komputációs
architektúra sajátságai, amelyek arra alakultak ki, hogy az elődeink által felhasznált kontingens információk számtalan fajtájából és a halmazaikat összekötő viszonyrendszerekből adódó problémákat megoldják. Az ember ezeket a műveleteket erőlködés nélkül hajtja vére, és könnyedén sajátítja el azokat a szavakat és
nyelvtani alakokat, amelyek az ezeket az eljárásokat megvalósító operátoroknak
felelnek meg. Valószínűnek is tűnik, hogy ezek a jellemzők fajspecifikus, megbízhatóan kifejlődő jellemzői az emberi kognitív architektúrának, mert nagyon
nehéz belátni, miképp lehetne megtanulni őket).

A FEJLŐDÉS, A szÉTcsATOLÁs És Az ADAPTÁcıóK szERvEzőDÉsı TERÜLETE
A szétcsatolás és a hatókör-szintaxis néhány a kognitív adaptációk fejlődésével kapcsolatos kérdésre is magyarázattal szolgál. Az adaptációkat kódoló gének
úgy választódnak ki, hogy a fejlődés során a gének és a világ egyes stabil jellemzői
egymással kölcsönhatásba lépnek, ezáltal biztosítva egy jól megtervezett adaptáció megbízható fejlődését (TOOBY - CosMıDEs 1992). Ez azt jelenti, hogy egy adap-

táció helyes fejlődéséhez szükséges információ a genomon kívül a világban is
tárolható, és a kiválogatódás úgy fogja a fejlődési programokat alakítani, hogy
kihasználja a világ tartós jellemzőit. Ettől az adaptációk sokkal kiﬁnomultabbak
és rugalmasabbak lehetnek, mintha minden szükséges információt a genomnak
kéne megadnia. Az adaptációknak valószínűleg olyan elemek egy gazdaságos
rendszerrnagját kell meghatározniuk, amelyek a világ bizonyos struktúráival, helyzeteivel célzott kölcsönhatásba lépő mechanizmusok megépitését és beindítását
irányítják. Vagyis az esztétikai motivációk az egyes adaptációk fejlődésének szükséges irányítórendszerei lehetnek - előfordulhat, hogy azok a hajtóerők, amelyek
arra ösztönöznek, hogy észleljük, keressük és megtapasztaljuk a világ bizonyos
részeit, az adaptációk kifejlődésének elősegítésére evolválódott alaki jellemzők.
Ebből következik, hogy egy számítórendszer nem csak a folyamatos, on-line
működési funkcióinak kielégítése céljából működhet (pl. a látórendszer hasznos
helyzetelemzést végez, a nyelvi rendszer közlési célból megnyilvánulásokat generál), de organizációs módban is, amely arra jött létre, hogy az adaptáció a jobb
működés érdekében optimális módon szerveződjön (pl. a látórendszer kalibrálásához naplementéket nézünk; a hatékonyabb nyelvi rendszer érdekében gagyogunk vagy beszélünk). Ezért érdemes megkülönböztetnünk az adaptáció saját,
aktuális és kulturális területein kívül egy, hogy úgy mondjuk, szerveződési (organizációs) területét, amely az adaptáció szerveződését szolgáló működési feltételekből áll. Ezzel magyarázható, miért dobál köveket egy vadászó-gyűjtögető
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életmódot folytató gyerek véletlenszerűen kiválasztott célpontokra, hiszen ezáltal
a vadászat keretein kívül fejlesztheti dobókészségét. E szerint a szemlélet szerint
az esztétika az adaptáció funkcionális teljesítményére felkészítő szervezőkomponensek evolválódott aspektusai.
Az idő java részében egy adaptáció „élesben” is javíthatja hatékonyságát, az
eredeti funkciójában, amelyre kifejlődött, de a hatókör- és a szétcsatolási-szintaxis jelenléte lehetőséget biztosít a szerveződés körülményeinek kiszélesítésére.
A hatókörszintaxis és más kialakult sajátságok révén az adaptációt szervező cselekedeteket fel lehet oldani a valódi feladattal szembenézés kötöttségei alól, amely
korlátozott érvényű vagy veszélyes lehet, vagy egyszerűen csak fennáll a lehetősége, hogy a visszacsatoláskor nem kapja meg a szükséges információt vagy
megvilágító erejű adatot addigra, ameddigre az adaptációnak jól kéne működnie.
A fogócskázás például úgy fejlesztheti a menekülési készségeket, ahogy azt a ragadozó előli menekülés valós szituációján belül nem lehetne előnyösen fejleszteni.
Akkor függetlenedhet a szerveződési terület az adaptáció elsődleges alkalmazási
területétől, ha absztrakt izomorfizmus van a szervezőélmény és az adaptív feladat
elemei közt, és ha rendelkezésre állnak olyan adaptációk, amelyek:
(a) észlelik, hogy mely cselekvések testesítik meg ezt az izomorfizmust;
(b) kinyerik a bennük rejlő szervezőinformációt, és
(c) leválasztják a szerveződési terület irreleváns vagy oda nem illő jegyeit,
nehogy az adaptáció igazként, vagy a fejlődése szempontjából relevánsként dolgozza fel őket (pl. az apám még ha kerget is engem, velem szemben nem egy
ragadozó)
Ez az utolsó elem rendkívül fontos: az élmény nem minden egyes részét jegyzi
meg vagy tárolja el a rendszer, és a működés szempontjából létkérdés, hogy egyes
bemeneteket le tudjon választani az élményről, míg másokat megőriz. Fel kell ismernünk, hogy ez az izomorfizmus nagyon absztrakt és a konkrét körülményektől elvonatkoztatott is lehet, különben némely esztétikai foglalatosságot igencsak
bizarrnak és funkciótlannak festhet le, noha valószínűleg a komputációs fejlődés
elősegítésére jöhettek létre. Mivel az ember sok más,a világ felől érkező inger adatalapú manipulációját igénylő számítási adaptáció birtokában van, azt vámánk,
hogy az esztétika jóval nagyobb szerepet játsszon az emberi életben, mint más
fajok életében. Az emberek, társas és kommunikatív organizmus lévén, nagyban
megnövelhetik komputációs fejlődésük ütemét, mert az egyént nem korlátozza
a valós élmények sodra, mely lassú és esetleges a másodkézből származó, kitalált
vagy elképzelt élmények gyors sodrásához képest. Tehát a másoktól kommunikáció útján felcsipegetett, másodlagos élményeknek elméletünk alapján esztétikai
örömöt kellene szerezniük.
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Egy organizmus sikere többek között attól is nagy mértékben függ, hogy menynyire érti meg más szervezetek, így például a fajtársaknak, a ragadozóinak és
a zsákmányának elméjét, és feltehető, hogy az embernél erre a feladatra speciális
algoritmusok fejlődtek ki. Mostanra már figyelemre méltó mennyiségű bizonyíték gyűlt össze arra nézve, hogy az emberi kognitív architektúra más emberek
mentális állapotainak kikövetkeztetésére kialakult számítási mechanizmusokat is
tartalmaz, mely az ember hiedelmei, vágyai, érzelmei és szándékai alapján megjósolja és megmagyarázza viselkedésüket (az áttekintést ld. BARON-COHEN 1995).
Ennek a mechanizmusnak a terméke az intencionális hozzáállás (DENNETT 1987),
amely mentális állapotok alapján magyaráz ok-okozati összefüggéseket. Amikor
például a „Miért nyitotta ki Nike a dobozt?” kérdésre válaszolnak, a háromévesnél nagyobb gyerekek az ,,Azért, mert csokit akart enni, és azt hitte, hogy csoki
van a dobozban” választ teljesnek és elfogadhatónak tartanák, bár csupán Nike
mentális állapotaira, hiedelmeire és vágyaira utalt.
Vannak bizonyos problémák, amelyekkel szembe kell nézni egy olyan számítókészülék megtervezésekor, mely hiedelmek alapján jósolhatja meg a viselkedést: a gépnek nem elég, hogy egy másik személy fejében kavargó állítások tartalmát kikövetkeztesse, de arra is emlékeznie kell, hogy melyik ember fejében van
az állítás, milyen a hozzáállása a személynek a propozícióhoz (Ez az ember hisz
X-ben, kételkedik benne, elképzelt azt?), és arra is, hogy mikor állt ily módon hozzá.
Eközben szintén fontos a szervezet számára, hogy a saját viselkedését a világgal
kapcsolatos igaz vélekedésekhez igazítsa, ami nem történhet meg, ha mások
vélekedéseit (melyek közt igaz és hamis állítások egyaránt megtalálhatóak) kategorikusan ,,igaz”-ként tárolja. Magyarán az architektúra a mások vélekedéseit
tartalmazó emlékeket a saját, a világ tényeire vonatkozó enciklopédiájától elkülönítve tárolja. Leslie és munkatársai ezeket a számítási követelményeket szem
előtt tartva arra a meglátásra jutottak, hogy a mások vélekedéseinek - vagyis egy
(potenciálisan kontrafaktuális) állítás -tartalmát egy különleges adatformátumba, az
M-reprezentációba (egyfajta metareprezentációba) ágyazzuk be (LEsLıE 1987;
FRLTH - MORTON - LESLIE 1991; LESLIE - FRITH 1990). Az M-reprezentáció a hatókör-reprezentációk egy konkrét típusa, mely kifejezetten arra evolválódott, hogy
más elméket modellezzen. Az M-reprezentációnak van egy pár olyan sajátossága,
amely a fent felsorolt problémákat megoldja, ezáltal meglehetősen hasznossá válnak egy ágens viselkedésének megértésekor és kiszámításakor. Ezek a jellemzők
az alábbiak:
(a) Egy ágens-argumentumhely. Ez a változó rögzíti, hogy ki az a valaki, aki az
X-et hiszi (kétli, képzeli el, stb.). Leslie „Mama azt játssza, hogy a banán egy telefon”-példájában a „Mama” tölti be az ágens-argumentumhelyet. A hatókör-reprezentációk tágabb perspektívájába helyezve azt mondhatjuk, hogy az ágens-argu-
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mentamhely egyfajta forráscímke. Nyilván az, hogy egy hatókör-reprezentációhoz
mely konkrét paraméterek tartoznak, az adott hatókör-reprezentáció típusától
fog függeni (van, amelyik forráscímkét kíván meg, mások azt, hogy a forráscímke
ágens legyen, stb.)
(b) Egy attitűd-argumentamhely. Ez a változó azt a hozzáállást határozza meg,
ahogy a forrás (az ágens) az X-ben reprezentált információhoz viszonyul, mondjuk, hogy az ágens úgy tesz, mintha X, hisz, kételkedik X-ben, elképzeli X-et, és így
tovább. A hatókör-reprezentációknál ez a viszony-argumentumhelynek felel meg,
amely két vagy több reprezentációhalmaz viszonyát (és hatókör-korlátozásait)
határozza meg.
(c) Egy horgony. A mintha-játékok és a vélekedések, hiedelmek (és talán más
attitűdök) esetében kell egy horgony: egy elsődleges reprezentáció (azaz egy valós entitás vagy a világ egy valós állapotának a reprezentációja), amelyre a beágyazott állítás utal. Egy M-reprezentáció kidolgozottabb változatában a Mama
mintha-játéka így tárolódna [Mama]-[úgy tesz, mintha (a banán)]-[valójában telefon]. A horgony ,,a banán”: ez az elsődleges reprezentáció, amelyre a leválasztott
„valójában telefon” állítás utal. A különböző hatókör-operátorok eltérő számú paramétert követelnek meg: ebben a mintha-játékban két alapszintű reprezentáció van,
„Mama” és a ,,banán”, amelyek a leválasztott állításhoz kapcsolódnak.
(d) Egy propozíciós argamentamhely. Itt tárolódik a vélekedés vagy a vágy tartalma (,,valójában telefon”). A hatókör-reprezentációknál a propozíciós argumentumhely pozíciójába akárhány állítás bekerülhet, és akár végtelen számú szint.
Ezekhez még hozzátennénk:
(e) Egy idő-címkét. Kell egy címke, amely meghatározza, hogy az ágens mikor
viszonyult ilyen hozzáállással a propozícióhoz. Mert ugye a „Nike azt hiszi, hogy
)(”, a „Nike régebben azt hitte, hogy X” és az ,,(amikor Y-t meglátja), Nike azt fogja
hinni, hogy X” mind más-más mentális állapotot tükröznek.

WD

Ezeken a formázási tulajdonságokon felül egy M-reprezentációnak van még
egy pár egyéb, ezekhez szorošan kapcsolódó jellemzője, melyek szintén kellenek
ahhoz, hogy egy szervezet egyszerre tudjon (potenciálisan hamis) vélekedéseket
reprezentálni és adaptívan viselkedni.
(a) A szemantikai viszonyokfelfüggesztése. Az állítások egymással meghatározott
viszonyban állnak, teszem azt, lehetnek ellentmondásosak, egyenértékűek, vagy
kölcsönösen egymást kiegészítőek. Például a „csoki a dobozban van” más állításokat is magába foglal, mint pl. (1) „van egy csokoládé” (létezés); (2) ,,a csokoládé
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nincs a dobozon kívül” (igaZSäg); és (3) (ha a kérdéses csokoládé Toblerone márkájú), „egy Toblerone van a dobozban” (utalás). Amennyiben ugyanezt az állítást
az M-reprezentáció ágens-hozzáállás-állítás formátumába ágyaznánk, azzal kivonnánk ezt az állítást az archtitekturális állítások köréből, mert felfüggesztenénk
a normális ígazságviszonyát. Például a ,,Nike azt hiszi, hogy csoki van a dobozban” állítás igaz lehet akkor is, ha Nike tudta nélkül (1) valaki már megette a csokit (azaz immár nem létezik; a létezésviszony felfüggesztődik); vagy (2) a csoki
nincs már a dobozban (az igazságviszony függesztődik fel). Ráadásul ha Nike
nem ismeri fel, hogy a kérdéses csoki egy Toblerone, egyszerre hiheti azt is, hogy
,,a csokoládé a dobozban van”, meg azt is, hogy „nincs Toblerone a dobozban”
(azaz a ,,Toblerone” és a „csokoládé” felcserélése nem lesz igazságmegőrző művelet: a referenciaviszony függesztődik fel). Amint azt ezek a helyzetek is mutatják,
az adaptív döntéshozatalhoz a rendszernek egyszerre kell két párhuzamos dolgot reprezentálnia: egyfelől a világ valós állapotát, másfelől Nike-nak a világról
alkotott vélekedéseit. Ahhoz, hogy mindkét oldalt pontosan tudjuk reprezentálni,
a vélekedések igazságviszonyát fel kell függesztenünk.
(b) Szétcsatolás. Az M-reprezentációba ágyazáskor egy állítás „lecsatolódik”
a szemantikai emlékezetről, vagyis nem igazként tárolódik. Például az a gyerek,
aki úgy reprezentálja anyukáját, mint aki úgy tesz, mintha a banán telefon lenne,
nem fogja igazként eltárolni, hogy ,,a banán telefon.” Ebből következik, hogy a fejében nem mosódnak össze a banánok és a telefonok tulajdonságai.
(c) A következtetések korlátozott alkalmazhatósági köre. Ahogy azt Leslie és Frith
is megjegyzik a mintha-játékok kapcsán, ,,a szétcsatolás a reprezentáción belül
egy újabb szintet teremt... [A következtetési mechanizmusok] figyelembe veszik
a szinteket, és egyesével veszik őket sorra” (LESLIE - FRITH 1990, 129). Rámutatrıak
például arra, hogy a (27)-es, „A csésze teli van” és a (28)-as, „Úgy teszek, mintha
a csésze teli volna” kijelentések értelmesek, míg a (29)-es ,,Az üres csésze teli van”
ellentmondást tartalmaz, és a (30)-as „Úgy teszek, mintha a csésze teli is lenne,
meg üres is volna” furcsa. Ez azért lehet, mert az M-reprezentációnak van egy
fölé- és egy alárendelt szintje, amelyet felső [upstairs] és alsó [downstairs] szinteknek hívnak. Így a (28)-asnál, amely az elme nyelvén úgy jelenne meg, hogy
„Úgy teszek (az üres csészével kapcsolatban), mintha [tele van].” a logikai következtető-mechanizmusok nem érzékelhetnek ellentmondást sem a felső szinten „Úgy teszek (az üres csészével), mintha [X]”, sem az alsón - [tele van]. A (30)-as
mondat esetében - „Úgy teszek (a csészével), mintha [egyszerre tele és üres].” a fölérendelt szinten nem érzékel a rendszerellentmondást (,,Úgy teszek (az üres
csészével) [X]”), de az alárendelt szinten igen ([egyszerre tele és üres]).
Figyeljük meg, hogy ezek közül a kialakult sajátságok közül egyik sem szükséges a szemantikai emlékezetben tárolt állításokhoz, azonban, ahogy azt korábban
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már tárgyaltıık, mindhárom tulajdonság alapvető jellemzője a hatókörszintaxisnak.
Ezek komputációs rendszerünk számos komponensében megjelennek, többek között, de nem kizárólag a tudatelméletben. Szeretnénk külön kihangsúlyozni, hogy
a hatókör-reprezentációk legfontosabb tulajdonsága az, hogy csak korlátozott területen teszik lehetővé a következtetés alkalmazását, ahogy azt korábban részletesen kifejtettük a feltevések közt. Kiemelnénk, hogy ez nem a mintha-játékok, vagy
a tudatelmélet-mechanizmus egyedi tulajdonsága vagy mellékterméke, hanem egy
mások elméjének pontos leképzéséhez elengedhetetlen, központi komputációs
adaptáció. Amikor csak az alárendelt szintre alkalmazzuk, az ágens más, azonos
szintű vélekedéseire is érvényes következtetésekhez juthatunk. Ha például Nike
azt hiszi, hogy ,,a csokoládé a dobozban van”, akkor azt is hiszi, hogy ,,a csokoládé nincs a dobozon kívül”, és hogy ,,van csokoládé". Ezek a Nike vélekedéseire
következtető állítások akkor is igazak lesznek, ha a csoki eltűnik, vagyis akkor is,
ha a premissza (,,a csokoládé a dobozban van”) hamis. Amennyiben egyedül a fölérendelt vagy az alapszintre alkalmazzuk, akkor az ágensre érvényes következtetésekhez juthatunk, mivel a szemantikai kapcsolatokat (az utalást, a létezést, az
igazságot) csak a beágyazott állításnál függesztjük fel, nem az egész hatókör-reprezentációnál. Azért, mert pl. egy M-reprezentáció már önmagában is egy állítás,
a referencia-/azonossági viszonyok megengednek helyettesítési következtetéseket,
mint hogy „Nike valamit hisz”, vagy (Nike-ra mutatva) ,,Az a lány azt hiszi, hogy
csokoládé van a dobozban", vagy azt, hogy ,,Leda és John lánya azt hiszi, hogy csokoládé van a dobozban". Másképp fogalmazva, az emberi elme propozícionális
logikája teljes erejével működhet, amíg a különböző szinteket a következtetések
során megfelelőképp elválasztjuk egymástól.
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LISA ZUNSHINE

Miben volt Jane Austen más,
és miért van szükségünk a kognitiv tudományra ahhoz,
hogy ezt észrevegyiik?
Valami történt a regénnyel „valamikor Jane Austen korában” (BUTTE 2004, vii),
állítja George Butte, miközben Maurice Merleu-Ponty fenomenológiáját újra bevezeti a kortárs irodalmi és filmes tanulmányok diskurzusába az I Know That You
Know That I Know: Narrating Subjects from Moll Flanders to Marnie (Tudom, hogy
tudod, hogy tudom: elbeszélő szubjektumok Moll Flanderstől Marnieig) című,
kiváló írásában. Az angol írók ekkor kezdik alkalmazni a többszörösen rétegzett,
egymást kölcsönösen tükröző szubjektivitást - a mély in terszubjektivitást -, amelyet
bár alapvető, mégis kevéssé szembeszökő változás, nemcsak leími, de észrevermi
sem egyszerű" (BUTTE 2004, 25). Első sorban azért nem, mert mára hozzászoktunk
jelenlétéhez George Eliot, Henry James, James Joyce, Virginia Woolf, Vladimir
Nabokov, Ian McEwan és mások prózájában.
Butte a mély interszubjektivitást a következőképpen határozza meg:
Olyan, részben egymást átható tudatok hálózata, amely mindenhol megjelenik, ahol emberi lények, tehát érzékelő alanyok együtt vannak. Afolyamat azzal veszi kezdetét, hogy az én észleli egy másik tudat testi vagy
verbális megnyilatkozását, és azzal folytatódik, hogy felfedezi benne a saját megnyilatkozásának reflexióját. Vagyis az én, miközben tudatossá válik
számára a másik válasza, egy másik, az övére válaszoló megnyilatkozást is
befogad, és a szimbolikus viselkedés e párbeszédéből a kölcsönösen reﬂektált tudatelemek szövedéke áll elő (BUTFE 2004, 27).
A mély interszubjektivitás egyik ékes korai példáját Butte Austen a Meggyőzó
érvek (Persuasion) egyik jelenetében találja meg. A jelenetben Anne Elliot szemtanúja lesz annak a visszafogott és melankolikus kommunikációnak, amely korábbi
kérője, Frederick Wentworth és nővére, Elizabeth közt játszódik le, akik véletlenül
összefutnak a Molland cukrászdában.
Anne-t nem lepte meg, mégis nagyon bántotta, hogy Elizabeth nem hajlandó megismemi a kapitányt. Tisztában volt vele, a férfi látja Elizabethet,
Elizabeth is őt, kölcsönösen felismerik egymást, bár külső jelét nem adják;
Anne biztosra vette, a kapitány várja, sőt elvárja, hogy most már ismerősként üdvözöljék; de fájdalommal kellett tapasztalnia, hogy nővére fagyosan
elfordul. (AUSTEN 1980, 181.)
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Butte szerint:
Anne Elliot, látván az emlékeken és társasági Szabályokon nyugvó néma
információcserét, amelyet Wentworth és Elizabeth egymással egyezkedve
folytat, elbeszélésében az emberi tudatot szintekre bontja, S így története
egy újfajta kifjezési módot alkalmaz a tudati rétegzettség ábrázolására.
A mély interszubjektivitás megjelenik a modern kori elbeszélésben és megváltoztatja az énről, a közösségről, valamint az azokat konstruáló és visszatükröző diskurzusokról alkotott benyomásainkat (BUTTE 2004, 4).
Austen lett volna az első angol író, akinek a szövegeit mély interszubjektivitás
jellemzi? Butte szerint néhány XVIII. századi előd is közel járt hozzá, de megtorpant, mielőtt még felfedezhette volna az abban megnyíló gazdag lehetőségeket,
annak a folyamatnak az eredményeit, amely során egy szereplő érzékeli, hogy
mentális állapotára egy másik szereplő reagál. Defoe, Richardson, Fielding és
Burney regényeiben ,,a másikkal való találkozás sohasem haladja meg a tudati
állapotok kétszintű cseréjét, és nem jut el a többszintű észlelésig, illetve egyezkedésig” úgy, ahogy Austennál „a megfigyelés megfigyelésének” jelenetei „az elbeszélés új alakítási módját" valósítják meg (BUTTE 2004, 59).
Butte megállapításai szembe mennek az Austen-regények műfaji archetípusként való értelmezéseivel. A meglátások nyilvánvalóan azt a kritikai véleményt
támasztják alá, amely szerint Austen alapvető módon megújítja a fikciós tudatok
színrevitelét. Ezen túlmenően úgy tűnik, hogy Butte kutatásai a kölcsönösen tükröződő fikciós tudatokról szervesen kapcsolódnak azokhoz az evolúciós pszichológiai kutatásokhoz, amelyek az egymásba ágyazódó tudatállapotok kezelésének
kognitív kihívásaira irányulnak. Más szóval, bár Butte nem tekinti magát a kognitív irodalomtudomány művelőjének,' megállapításaival elsőként tesz döntő lépéseket abba az irányba, hogy Austen prózáját az olvasói megismeréssel kifejezetten
kísérletező elbeszélésként ismerjük fel. A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa
a mély interszubjektivitás fogalmában rejlő interdiszciplináris lehetőségeket, valamint azt, hogyan segíthet bennünket a kognitív megközelítés abban, hogy a fikgiós narratívára mint az evolúciósan szerzett kognitív képességeink alkalmazási
területére tekintsünk, amely egyrészt játékba hozza, másrészt a megszokott kényelmi határaikon túlra is kényszeríti ezeket a képességeket.

I. Az ELMÉBEN MEGJELENŐ ELMÉBEN MEGJELENŐ ELME
Ahhoz, hogy mentális állapotokról beszélhessünk a fikciós művek vonatkozásában, kölcsön kell vennünk a népi pszichológia (Theory of Mind) fogalmát a kog' A kognitív irodalmi kutatások új területéről lásd RICHARDSON 1999.

180

TANULMÁNYOK

nitív tudományoktól. A kognitív pszichológusok és elmefilozófusok ezt a kifejezést használják az elmeolvasás fogalmával felváltva arra a képességünkre utalva,
hogy a megfigyelhető viselkedésből az azt kiváltó gondolatokra, érzelmekre,
vágyakra és szándékokra következtetünk. (Ha például azt látjuk, hogy valaki egy
pohár vízért nyúl, azonnal feltételezzük, hogy az illető Szomjas.) Szüntelenül ilyen
vagy olyan elmeállapotot tulajdonítunk másoknak és önmagunknak is. Meglehet,
gyakran helytelenül (az előbbi példánál maradva: a szomjúságon kívül más indítéka is lehet annak, aki a pohár vízért nyúl). Ennek ellenére a népi pszichológia
az a bevett eljárás, amelynek segítségével társas fejlődésünket építeni és tájolni
tudjuk. Ha hiányosan működik, mint például a különböző fokú skizofrénia vagy
az autizmus esetében, a kommunikáció lehetetlenné válik?
Az elmeolvasás adaptációival foglalkozó kognitív evolúciós pszichológusok
úgy vélik, hogy ezek kialakulása a pleisztocén korban (1,8 millió évvel ezelőttől 10000 évvel ezelőttig) ,,a hatalmas neurokognitív fejlődés” időszakára tehető.
A népi pszichológia megjelenése arra a ,,sokkolóan komplex” kihívásra volt evolúciós válasz, amellyel a mintegy kétszáz főnyi csoportokban élő őseink szembesültek, mikor társaik viselkedését próbálták értelmezni. Amint Simon Baron-Cohen
rámutat, „mentális állapotot tulajdonítani .egy olyan bonyolult rendszernek, mint
amilyen az emberi lény, a legegyszerűbb módja annak, hogy megértésük," azért
is, mert „nemcsak az aktuális viselkedését magyarázzuk, de meg is jósoljuk, mit
tesz majd utána” (BARON-COHEN 1995, 21)? Másként fogalmazva, az elmeolvasás
egyszerre eredménye és feltétele fajunk intenzíven szociális jellegének - ez teszi
lehetővé a társas életet. Am hogy a körkörösség gyanúja se vetüljön meghatározásunkra, gondoljunk a lábunkra: formája fajunk mozgásfejődésének köszönhető,
ugyanakkor meghatározza a jelenlegi mozgáslehetőségeinket is.
Megjegyzendő, hogy az ,,elmélet” szó a Theory of Mind kifejezésben, illetve
az ,,olvasás” az elmeolvasásban félrevezetőek is lehetnek, mivel azt a látszatot
keltik, hogy az elmeállapot-tulajdonítás tudatosan zajló és intencionális folyamat.
A kutatás jelenlegi pontján természetesen nehéz felbecsülni, mennyire zajlik távol az elmeolvasás a tudatosságtól. Vegyük azonban figyelembe, hogy észlelelő
rendszereink ugyan buzgón rögzítik a többi ember testbeszédéből és arcjátékából
levonható információkat, de ezeket nem bocsájtják feltétlenül a tudatos értelmezés rendelkezésére. Gondoljunk csak az úgynevezett tükörneuronok zavarba ejtő
működésére. Az utánzással foglalkozó kutatások majmok és emberek esetében
felfedezték „egy idegi tükörrendszer létezését, amely korrelációt mutat az észleleti és motoros funkciók reprezentációi között” (BORENSTEIN - RUPPIN 2005, 229).
Ez azt jelenti, hogy „egy cselekvést akkor értünk meg, ha annak megfigyelése
a megfigyelő motoros rendszerét is 'válaszra' készteti." Ha látjuk, hogy valaki
megfog egy poharat, ,,az idegsejtek azon csoportja, amelyek a megfogás mozdu2 De ebben a vonatkozásban meggyőző alternatívát kínál GALLAGHER 2004.
3 Idevonatkozóan ld. továbbá DENNETI 1997.
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latát irányítják, aktivizálódnak a [saját] neuromotoros szabályozás[unk]ban is"
(RIZZOLATI et al. 2001, 662). Úgy tűnik, agyunk, legalábbis egy bizonyos Szinten,
nem tesz különbséget a között, amit látunk, és amit teszünk.
Arról van tehát szó, hogy idegi pályáink nagymértékben ráhangolódnak fajtársaink jelenlétére, magatartására és érzelmi megnyilatkozásaira. A ráhangolódás már korán elkezdődik (néhány formája már az újszülöttekben is jelen van) és
számos ámyalattal gazdagodik fejlődésünk során. Nagyon is tudatában vagyunk
mások testbeszédének és arckifejezéseinek, még akkor is, ha ezek teljes tartománya
és jelentősége rejtve marad előttünk. Továbbá, ahogy máshol már utaltam rá, elrneolvasási képességiink teszi lehetővé az irodalmat is (ZUNSHINE 2006). Az Olvasottak
megértése ugyanis abból a képességünkből táplálkozik, hogy a jóindulattal ugyan
,,karaktereknek” hívott, ám verbálisan kreált, gyatra kis konstrukciókat gondolatok, érzések, vágyak változatos potenciáljával ruházzuk fel, és ,,jelzéseket”
keresünk abból a célból, hogy érzéseiket kitaláljuk és tetteiket megjósolhassuk.
Az irodalom kifejezetten a valóságos emberekkel zajló interakciókban kialakult
elmeolvasási adaptációinkat hasznositja és stimulálja, noha az olvasók bizonyos
mértékben mindig tudatában vannak annak, hogy a fiktív szereplők egyáltalán
nem valós személyek.
A népi pszichológiával foglalkozó kutatások és publikációk gyorsan szaporodnak, ám a jelen tanulmány érvelését szem előtt tartva ezeknek csak egy meghatározott irányára szeretnék utalni, mégpedig arra, amely a többszörösen beágyazott
- a tudom, hogy tudod, hogy tudom-típusú - elmeállapotok kezelésére vonatkozó
képességünket vizsgálja. Robin Dunbar evolúciós pszichológus kollégáival bebizonyította, hogy komoly nehézségeink vannak olyan információs elemek feldolgozásával, amelyekben az elmeállapotok több mint négyszeresen rekurzívak.
A negyedik szint után a megértés hatvan százalékkal csökken (DUNBAR 2000, 241).
Hogy röviden szemléltessem, miről is van szó, vegyük szemügyre a következő
három mondatot. (A mentális állapotot leíró kifejezések dőlttel szedettek.)
(1) Butte érvelését, amely a népi pszichológiával foglalkozó újabb kutatások
kontextusában értelmezve megannyi izgalmas lehetőséget rejt magában is meggyőzónek találom.
(2) Azt gondoltam, azt akarja, hogy azt gondoljam, tetszik neki, amit mondok,
ezért úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, hogy a tekintete olykor a semmibe
révedt.
(3) Azt gondoltam, azt akarja, hogy azt gondoljam, tetszik neki, hogy azt hiszem,
érdekli, amit mondok.
Biztos vagyok benne, hogy arra a kérdésre, melyik mondatot értjük meg a legnehezebben, mindannyian a harmadikat választanánk, noha ez rövidebb a másik
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kettőnél. A harmadik mondatban ugyanis hat mentális állapot szerepel, S ez már
nagyon komoly kihívást jelent elmeolvasási képességünk számára. Az első mondat ezzel szemben két párhuzamos beágyazást tartalmaz, de egyik sem haladja
meg a harmadik szintet: úgy gondolom, Butte állításai meggyőzik az olvasókat; úgy
gondolom, hogy az Olvasók izgalmasnak találják, amikor a népi pszichológiával
foglalkozó újabb kutatások kontextusában értelmezik azokat. A második mondat a négyszeres beágyazással4 jobban igénybe veszi az olvasót, esetlennek vagy
nyakatekertnek is tűnhet, mindenesetre azért még mindig könnyebben érthető
a harmadiknál. Ennek illusztrálásaképpen idézzük fel Daniel Dennett klasszikus
példáját: ,,Gyanítom, kíváncsi vagy, észrevettem-e, milyen nehéz számodra megbizonyosodni arról, hogy jól érted-e, tényleg azt akarom mondani, hogy felismered, én azt gondolom, azt szeretnéd, hogy elmagyarázzam neked, a többségiink
csak öt-hat intencionális szintet képes követni" (DENNETT 1987, 243).
Másutt kifejtettem, hogy olyan modern Szerzők, mint Woolf, az elmeolvasási
képességeinkkel kísérletezve a fikciós szubjektivitás megjelenítésében eljutottak
a hatodik rekurzív beágyazásig (ZUNSHINE 2006). Ez az oka annak, hogy Butte
gondolatai annyira felkeltették az érdeklődésemet. Kijelenthetjük, hogy állításai
- a kognitív elmélet kontextusába helyezve - találóan jellemzik az angol irodalom történetének egy meghatározott szakaszát (a XVIII. század végét), amikor
is a fikciós szubjektivitás ábrázolása a második-harmadik rekurzív szintről harmadik-hatodik szintre bővült; valamint a változást kivitelező írókat is (köztük
például Austent).
A fikciós szubjektivitás alkalmazási módjai közti különbség különösen akkor
szembetűnő, amikor Daniel Defoe Moll Flandersének (1722) leginkább interszubjektív szöveghelyét a Meggyőző érvek (1818) hasonló szöveghelyével vetjük össze.
Butte úgy véli, hogy Defoe regényének az a jelenete, amelyben Moll és újdonsült
férje ,,levetik álarcukat" és ,,megosztják egymással nézeteiket a jó házasságról”
„megérett az interszubjektív lehetőségek kihasználására". Ám ezek a lehetőségek
nem valósulnak meg: Jemmy nem tükrözi Moll Szubjektivitását sem a saját, sem
Moll, sem a szerző szövegében, és még kevésbé utal arra, hogy ő maga megjelenne Moll tudatában (BUTTE 2004, 43). Nézzünk meg egy részletet a jelenetből, és
kövessük, amint Moll megmutatja Jemmynek a pénzt, amit (valószínűleg) összegyűjtött és felajánlja neki, fogadja el:
Mélységes meghatottsággal azt felelte - S úgy véltem, könnyeket látok
a szemében - hogy hozzá se nyúl; még a gondolatától is borzad, hogy engem
megkopasszon és szerencsétlenné tegyen... (DEFOE 1956, 151).

4 Itt csak az első részét veszem figyelembe, mivel a második rész ,,Az úgy tettem, mintl'ıa...” csak
egyetlen mentális állapottulajdonítást tartalmaz.

LISA ZUNSHINE/ MIBEN vOLT JANE AUSTEN MÁS...

183

Vagy gondoljuk át a népi pszichológia terminusaiban:
(4) Moll (inkább Jemmy könnyeiből, semmint szavaiból) tudja, hogy Jemmy
szenved a gondolattól, hogy őt nyomorúságra juttatja.
Itt a beágyazás harmadik szintjével találkozunk. Hasonlítsuk össze a Meggyőző
érvek már emlitett jelenetének kognitív térképével.
(5) Anne észreveszi, hogy Wentworth megértette, Elizabeth úgy tesz, mintha
nem tudná, hogy a férfi azt akarja, ismerősként kezeljék.
A negyedik szintre ér itt el a beágyazás, vagy netán még tovább, az ötödikre.
Úgy vélem, hogy az ilyen esetek - amikor is ötszintű kognitív beágyazással van
dolgunk - nem kifejezetten gyakoriak Austennál, az viszont nagyon is jellemző rá,
hogy legalább a harmadik szintig eljut, ahonnan gyakran a negyedikbe is behatol.
Ehhez hasonlatosan, Defoenál sokkal kevesebb háromszintű beágyazást tartalmazó
Szöveghelyet találunk mint kétszintűtf'
A felismerés, hogy ,,kikalkulálhatjuk” a fikciós szubjektivitás szintjeit, érdekes interpretációs lehetőségeket nyithat meg számunkra. Ha ugyanis képesek
vagyunk meghatározni azt a történeti pillanatot, amikor a regény elsajátítja az
egy szinttel mélyebb interszubjektivitást' alkalmazását és jártasságra is tesz szert

benne - amilyen momentum több is akadt az elmúlt háromszáz évben -, előállhatunk bizonyos feltevésekkel a jelenség kulturális hátterét illetően. A textuális
reprodukció szocioökonómiája, az írók személyes történései, a nagyobb kihívást
és ezzel együtt talán nagyobb élvezetet is nyújtó kognitiv újításra fogékony olvasók megjelenése stb. alkothatják e feltevések vonatkozási kereteit. Bár soha nem
tudjuk kimerítően számba venni a kísérő körülményeket (BUTTE 2004, 237), de az,
hogy kitekintünk rájuk, erősíti a párbeszédet és interdiszciplinárisan hasznosul.
A kognitív evolúciós pszichológia azon kihívások ismeretét adja hozzá e dialógushoz, amelyek a többszörösen beágyazott szubjektivitást tartalmazó szövegek
befogadását övezik. Az irodalmi és a kulturális kutatások hozzájárulása pedig
„e szövegek produkciójának, terjesztésének szociopolitikai, személyes és esztétikai
szempontú vizsgálatában, illetve a beágyazás mélyülésének nagytávlatú hatáselemzésében nyilvánul meg.
5 Vesd össze Vermeule az elmeolvasás „alacsony” és „magas” tradíciójával kapcsolatos megállapításaival, VERMEULE 2004.
6 Amikor arról beszélek, hogy az irodalomtörténet egy adott szakaszában a regény egy interszubjektív szinttel mélyebbre jut el, nem állítom azt, hogy a kevésbé mély interszubjektív síkon működő
regények eltűnnének. Például Woolf Mrs Dalloway című műve a legnagyobb békességben elfér olyan
regények mellett, amelyek soha nem lépik át a harmadik szintet. A beágyazás más-más szinljei - meghatározott műfaji és stílusbeli igényekre adott válaszként - különböző időben és különböző Olvasók
számára jelennek meg.
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A jelen tanulmány hátralévő részében néhány többszörösen beágyazott szubjektivitást tartalmazó, Austen előtti szöveget vizsgálok meg. Közvetlen szándékom az lesz, hogy megértsem, Austen mennyiben hagyatkozott előzményeire,
mikor ezzel a jelenséggel kísérletezett. Távolabbi célkitűzésem arra irányul, hogy
megbizonyosodjam, a kognitív keret által valóban megﬁgyelhetünk valamit, amely
a hagyományos irodalomkritikai módszerek alkalrnazása során nem jelenik meg. (...)
II. A MOHÓ ÖNTUDAT ABRÁZOLÁSA
Bár (vagy talán éppen azért, mert) Butte csak futólag említi7 a Clarissát (17471748), nagy a kísértés, hogy vizsgálati modelljét alkalmazzuk Samuel Richardson e főművében megjelenő interperszonális tudatok elemzéséhez. Magától értetődik, hogy a regényben, amelyben a főszereplők idejük jó részét azzal töltik,
hogy egymás érzelmi reakcióit előre kitalálják és így egymás tudati diszpozícióit
- váltakozó sikerrel - befolyásolják is, lennie kell valami olyasminek, mint a ,,kölcsönös tudati mező" (BUTTE 2004, 33), amelynek létrejöttét Butte csak Austen regényeihez köti. A Clarissa olvasói emlékezhetnek például a Miss Partington-epizódra, amelyben Lovelace (Belfordhoz intézett egyik levelében) úgy írja le magát,
mint aki a csevegő Clarissát figyelve arra a következtetésre jut, hogy Clarissa nem
akarja, hogy a levél írója azt gondolja, úgy véli, hogy a férfinek egyéb szándéka is
volt azzal, mikor korábban azt akarta, hogy a lány ossza meg ágyát a férfi egyik
fiatal hölgyismerősével.
Már máshol tárgyaltam ezt a jelenetet (ZUNSHINE 2005), itt most csak két olyan
szövegre hívom fel a figyelmet, amelyek a többszörösen beágyazott szubjektivitást hasonlóképpen ábrázolják: Rousseau Emile-jére (1762) és Sterne Érzelmes utazás (1768) című művére. Rousseau filozófiai traktátusregénye több ahhoz hasonló
részt is tartalmaz, mint amelyben Emile nevelője, Jean-Jacques nemcsak növendéke,
Sophie iránti vonzalmának van tudatában, hanem a zavarának is, hogy érzéseit
mások is észreveszik. Jean-Jacques a lány szüleinél ebédelő Emile-t figyeli, aki nem
mer felpillantani a tányérjából az asztalnál ülőkre:
._

Elfogódott, csupa félénkség, nem mer körülnézni, fél, hogy a tekintete
a többiek tekirıtetébe ütközik. Szégyelli, hogy elárulta magát, szeretrıe lát-

7 Butte akkor említi a Clarissát, amikor a Pamelát (1739) tárgyalja; és úgy véli, hogy a regény
a hősnőjét „különös korlátozásoknak” veti alá: ,,[Pamela] nagyon is jól tudja, hogy ő a célpontja [Mr. B és
szülei] találgatásainak, de milyen észleletek, tapasztalatok és az érzések milyen ámyalatai váltják ki
ezeket az interpretációkat a másikban? És azok milyen szerepet kapnak a szülei vagy Mr. B. tudatának
szövetében? Az ő világukról sem Pamela, sem a Pamela nem tesz fel kérdéseket. Mr. B. elolvassa Pamela
leveleit, de ő nem olvassa el az övéit (ebben a vonatkozásban a Clarissa egy lépéssel előrébb jár.) Sokkal
fontosabb, hogy Pamela nem internalizálja Mr. B. rá vonatkozó benyomásait, hanem eltéríti azokat,
nem kérdezi, hogy milyen tudatból alakultak ki, és melyekhez viszonyulnak úgy a válaszai, mint az
egy szál fonál a szőnyeg egész szőtteséhez." (BUTTE 2004, 69).
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hatatlanná lenni mindenki számára, hogy kedvére szemlélhesse Zsóﬁát, de
úgy, hogy mások ne fürkészhessék őt. Zsófia azonban visszanyeri biztonságát, látva a félénk Emile-t. Látja a saját diadalát, S ezt most élvezi (ROUSSEAU
l997,316)
A jelenetben a következőképpen vázolható fel a tudatok egymásba ágyazódásaz a nevelő megfigyeli Zsófia érzéseit, amelyek akkor mutatkoznak meg, amikor a lány rájön, Emile fél, hogy a többiek észreveszik a lány iránt érzett szerelmét. Nem véletlenül tekinti Alan Bloom az Emile-t ,,Az elme dr. Spockot idéző
fenomenológiájának”“ (BLOOM 1979, 5). Bár nem találkozunk velük gyakran, az
ilyen többszintű elmeolvasást igénylő részek meghatározó jelentőségűek Rousseau
prózájában.
Az Érzelmes utazásban Yorick Madame de R****-nak ír üzenetet a hotelszobában, miközben a csinos szobalány várja, hogy befejezze és úrnőjének elvihesse
a levelet:
Május utolsó napjaiban jártunk, gyönyörű este volt; az ablak cseresznyeSzín kárpitja (egyszínű volt az ágytakaróval) leeresztve; a hanyatlóban
S a kárpiton keresztül oly meleg pirt varázsolt a csinosﬁlle de chambre orcáira,
hogy azt hittem, elpirul, S e gondolatra magam is elpirultam. Egészen
egyedül voltunk S ettől bíborveres lettem, másodszor is, mielőtt még az első
pirulás múlhatott volna (STERNE 1957, 171).
A jelenetben működő mentális kapcsolatok leírásának egyik lehetséges módja
az elpirulásra fókuszál, vagyis arra, ahogy Yorick a fiatal nő érzéseit találgatja.
Yorick elpirult, mert úgy vélte, a nő arra a gondolatra pirult el, hogy kettesben
maradtak a szobában.
A mély interszubjektivitás megjelenésének még vagy harminc évvel korábbra,
azaz az 1750-es évekre való datálása, nem mond ellen Butte állításának. A tizennyolcadik századi szentimentális regény (melynek a Clarissa vagy az Emile a legelső példái) fokozottan érdeklődött a test ,,szótára, a gesztusok, szemrebbenések,
látványok és könnyek iránt” és előtérbe kerültek ,,a kölcsönös érzelmeket kifejező
pillantások" (MULLAN 1988, 77). Nem tartjuk ugyan Austen regényét szentimen-

tálisnak, de az bizonyos, hogyúmerített Richardson, Sterne és Rousseau kísérleteiből, amelyek az alaposan megfigyelt, interpretált és félreinterpretált testi jelek
ábrázolására irányultak. Van azonban egy jelentős különbség Austen és a korábbi
írók közt: az utóbbiak még fontosnak tartják kiemelni a Szereplők „érdeklődését
a tekintetek és a testbeszéd jelentései iránt” (MULLAN 1988, 77), míg Austen ezt már
magától értetődőnek tekinti.
Ü Az utalás valószínűleg a Star Trek című kultikus amerikai sci-fi Sorozat Szereplőjére, a vaslogikájú
és az emberi természetre a kívülálló magabiztosságával tekintő Spockra vonatkozik. (A ford. Sz. O.)
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Például barátnője figyelmezteti Clarissát, hogy legyen „éber” (RıcHARDsoN
1985, 41), amiről Clarissa ismételten biztosítja is. Lovelace a tanú rá, hogy ,,mindketten nagy tehetséget mutatnak abban, ahogy egymás szemét nézik" (RıcHARDsoN
1985, 460). Rousseau Jean-Jacques-ja meg van győződve, hogy „igazi megfigyelői
és filozófiai működése [...], azé a tanítóé, aki érti a módját, hogyan kell a szíveket
kivizsgálni, amikor formálásukon dolgozik", ezért mondja Emile-ről, hogy ,,(a)rcán
látjuk lelkének minden rezdülését. Addig lessük, amíg megtanuljuk ezeket előre
látni, s aztán, végre, irányítani!" (RoUssEAU 1997, 160). Sterne Yorickja azzal büszkélkedik, hogy milyen ügyesen ülteti át szavakba „tekintetek és kézmozdulatok
egész sorát, azok minden hangsúlyával, minden árnyalatával egyetemben":
Ami engem illet, a hosszas megszokás következtében már oly gépiesen mívelem, hogy London utcáit járva egyebet sem teszek, mint fordítok;
s nem egyszer megtörtént velem valamely társaságban, hogy három szónál
többet nem ejtettek s én mégis húsz különböző párbeszéddel tértem haza:
vidáman leírhattam volna mind, oly bizonyosan dolgomban, hogy akár esküvel erősíthetem (STERNE 1957, 105-106).
Mindez egészen másképp jelenik meg Austennél, akinek a prózája teljesen magáévá tette a gondolatot, hogy némelyek alaposan tanulmányozzák a „tekintetek
és mozdulatok egész sorát” (STERNE 1957, 105). Amikor szereplőit úgy ábrázolja,

mint akik önmaguk és mások érzelmei iránt kifejezett érdeklődést mutatnak, valójában a szentimentális regényeket parodizálja. Laura, a tizennégy évesen írt Szerelem és barátság (Love and Freimlship 1790) hősnője, levelező partnerével tı.ıdal`ja,
hogy ,,Az egyetlen hibám az volt - ha egyáltalán hibának nevezhető -, hogy túlságosan érzékenyen érintett barátaim, ismerőseim nyomorúsága, de különösképp
saját szenvedésem" (AUSTEN 2006, 8.) Ezzel szemben a Meggyőző érvekben Anne,
aki nyilvánvalóan alaposan megfigyel másokat, egyetlen egyszer sem jelenik meg
explicit módon e cselekvés közben. Cserébe megkapjuk viszont Wentworth kapitány kifejező tekintetének leírását, aki mikor észreveszi, hogy Anne-ra egy különös
ismeretlen ,,olyan őszinte csodálattal tekint” (AUSTEN, 108), gyorsan hátrapillant,
hogy lássa a nő arcát.
Hasonlóképpen hiányzik a mások testbeszéde iránti kivételes érzékenység megnevezése Elinor (Érzelem és értelem - Sense and Serısibilily), vagy Fanny (A marısﬁeldi
kastély - Mansﬁeld Park) jellemzése esetében, pedig páratlan fogékonyságuk nélkül a regény interszubjektív részletei nem is lennének lehetségesek. Az Érzelem
és értelem Elinorját az érzékenység hagyományos felfogásából kiindulva éppenséggel sokkal kevésbé tartják érzékenynek, mint húgát Marianne-t, s ez igencsak
ironikus fényt kap, mikor rájövünk, hogy Marianne nem is indíthatja be a mély
szubjektivitás jelenségét, hiszen a regény mintegy kétharmadában túlságosan is
saját érzelmei kötik le figyelmét ahhoz, hogy másokéira reﬂektáljon. Más szóval,
úgy látszik Austen azzal, hogy hősnőit megszabadítja az önmaguk és mások iránti
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érzelmi felelősség megállapításának és minősítésének (örvendő, avagy sajnálkozó)
kényszerétől, e felelősség ábrázolásának és kutatásának új útjára lép.
A népi pszichológia területén született tanulmányokban választ találhatunk
arra, miért van ez igy. Ha a szereplőnek nem kell a saját megfigyeléseire reﬂektálnia, egy intencionális szint felszabadul és ezt egy további tudati beágyazódás ábrázolására lehet hasznosítani. Vessük össze a következő két példát ebből a szempontból. Az első, már ismerős rész, az Elizabethet és Wentworthöt figyelő Anne-t
írja le a Molland cukrászdában, a másik ezt (hipotetikusan) Anne észlelő énjének
tudatosulásával egészíti ki.
(6) Anne észreveszi, hogy Wentworth megértette, hogy Elizabeth csupán úgy
tesz, mintha nem tudná, hogy a férfi azt akarja, ismerőseként beszéljen vele.
(7) Anne tudatában van kiváló megfigyelő képességének, amely lehetővé teszi,
hogy észrevegye, hogy Wentworth megértette, Elizabeth csupán úgy tesz, mintha
nem tudná, hogy a férfi azt akarja, ismerőseként kezeljék.
A második mondat, amely a hatodik szintig tolja ki a mentális beágyazást, igazi
nagy falat az értelmünknek, a fáradságunkért viszont csupán annyi a fizetség,
hogy emlékezetünkbe idézhetjük, milyen eszes leány is hősnőnk. Nyilvánvalóan
nem okoz neki nehézséget, hogy pontosan kövesse, ki mit gondol, s ez éppen elég
ahhoz, hogy egy csipetnyi ellenérzés ébredjen bennünk mindezidáig kedvenc
szereplőnk iránt.
Ha az Austen előtti szentimentális regény világában helyezkedünk el és követni
kívánjuk ezt az öntetszelgő motívumot, le kell egyszerűsítenünk a mondat második felét, hogy érthető legyen. A négy interszubjektív beágyazódást tartalmazó
egyszerűsített változat a következő lehet:
(8) Anne tudatában van kiváló megfigyelő képességének, amely lehetővé teszi,
hogy észrevegye, hogy Wentworth megértette, Elizabeth csupán tetteti, hogy nem
ismeri fel a férfit.
Vagy ez:
(9) Anne tudatában van kiváló megfigyelő képességének, amely lehetővé teszi,
hogy észrevegye, Elizabeth csupán úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a férfi azt akarja,
ismerőseként beszéljen vele.
Észrevehetjük, hogy ezek az egyszerűsített mondatok kevésbé öntelt képet festenek Anne-ról, mint a 7-es példa. A kognitív perspektíva segít abban, hogy számot
adjunk a tónusváltásról. A 7-es példában hat kognitív szinttel gyűlt meg a bajunk,
és a nehézségek okozójának Anne-t vélhettük, aki önelégülten gyönyörködve saját
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képességében, hogy lépést tart mások gondolataival, olyan elégedett öntudatról
ad tanúbizonyságot, amely - ismervén Wentworth és Elizabeth nega tív érzéseitoda nem illő elemnek látszik?
Ezzel szemben a 8-as és 9-es példa nem jelent akkora kognitív kihívást számunkra - a negyedik szinten vagyunk - és ez nyilvánvalóan Arme egy másik megítélését eredményezi: már nem önelégültnek, hanem inkább hálásnak tűnik azért,
hogy képes mások gondolatait követni. Végül is, ha nem lett volna tanúja a jelenetnek, vagy nem értette volna jól Elizabeth és Wentworth reakcióit, valami olyasmit
is tehetett volna, ami mindnyájukra bajt hoz. Látható, milyen trükkösen oldja meg
a mondat - többé-kevésbé próbára téve elmeolvasó képességünket -, hogy a megfelelő érzelmi hatást váltsa ki.
Amint a 7-es, illetve a 8-as és 9-es példa összevetése mutatja, az író a tudati
tükrözés negyedik szintjén ingoványos területre ér. Nem ok nélkül való, hogy az
adott részletet interszubjektivan elmélyíti, de olvasóbarát szinten tartja, ugyanakkor
elkerüli, hogy a hősnő megﬁgyeléseiből fakadóan önelégültnek hasson.
Hadd világítsam meg, mi az, amit nem szándékozom ezzel mondani. Nem arra
gondolok, hogy az író szükségszerűen a mély interszubjektivitás felderítőjévé válik, ha figurái nincsenek kimondottan érzékenységük tudatában. Erre Defoe a jó
példa, akinek a prózája nem szentimentális és nem is mélyen interszubjektív. Azt
szeretném inkább hangsúlyozni, hogy az irodalomtörténet e meghatározott szakaszában azok az írók, akiket a szentimentalizmus kategóriájába soroltak (mint
Richardson, Rousseau, Steme) oly módon kísérleteztek a többszörösen tükrözött
szubjektivitással, hogy a szereplőiket fogékonnyá tették a kétszintű tudati beágyazódás iránt. Hogy Butte emlékezetes könyvcímére utaljunk, a szentimentális
regények nem a ,,Tudom, hogy tudod, hogy tudom” modellel írhatók le, hanem
a ,,Tudom, hogy tudom, hogy tudod, hogy tudom” sémával. Austen nem kedvelte a szentimentalizmust, ezért a többszörösen rétegzett szubjektivitással folytatott kísérleteiből kihagyta ezt a mohó öntudatot. (Azért nevezem mohónak,
mert a tudati beágyazásban rögtön két szintet tölt ki.)
Továbbá, nem arról van szó, hogy Richardson, Rousseau és Sterne regényeiben minden mélyen szubjektív részlet ilyen mohóságról adna számot, és hogy
a főszereplők mindig teljes tudatában lennének megfigyelői mivoltuk fontosságának a többiek és saját testbeszédük tekintetében, valamint részletesen színre
vinnék fejlődésüket ebben a társasági játékban. Bizonyos részletekben igen, másokban viszont nem. Fontos azonban, hogy Austennál nem találunk ilyen szöveghelyeket, és ez a következők miatt is fontos:
Teljesen egyetértek Butte-tal abban, hogy Austen másképpen kezeli a fikciós
in terszubjektivitást. Ez akkor is így van, ha korábbi regényekben is találunk példákat a mély interszubjektivitásra. Richardson, Rousseau és Sterne alkalomszerűen
alkalmazták a mentális beágyazás negyedik (esetleg ötödik) szintjét, de Austen
° Hálás vagyok annak a névtelen olvasónak, aki felhívta erre a figyelmem.

LISA zu NSHTNE / MTBEN VOLT JANE AUSTEN MÁS...

189

ehhez új módszereket ,,sajátított el”,l° hősnői ezért nem tűnnek machiavelliánus
jellemeknek - mint olykor a Clarissa két főszereplője (ZUNSHINE 2004) -, nem lesznek önelégültek - mint az Érzelmes utazás narrátora -, és az Emile ]ean-Iacques-ját
sem követik - nem válnak mindent ellenőrizni akaró, elviselhetetlen alakokká sem.
Fordította Szilvássy Orsolya
(Zunshine, Lisa. /2006/ I/Wiy Iane Austen was Dijjferent and Why We May Need Cognitive Science to See it. = Style 41. 3 (2007), 275-299. /Részlet./
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KARL EIEL
Epikus triádok
Az elbeszélés egy evolúciós eredetűformájáról

A kulturális jelenségek evolúcióbiológiai értelmezésének egyik központi problémája a biológiai alapok (univerzáliák) és a kultúrából fakadó változatok megkülönböztetése. Hiszen a kulturálisan releváns tulajdonságok és magatartásformák esetében az alapok is csak a szocializáció folyamatában épülnek ki és lesznek
konkrét kulturális megjelenéseik formájában láthatóak. Az ,,univerzális grammatika” erre a legjobb példa. Létezése ugyan könnyen belátható, de leírása komoly
nehézségeket okoz, mivel csak az egyes nyelvek nyelvtanaként jelenik meg. Hasonlóan problémás területre vezet a pszichológiai alak-fogalom használata, ha az
alak-észlelés evolúciós alapjai kerülnek a vizsgálódás központjába. A fogalmat
ugyan újra meg újra kapcsolatba hozták evolúcióbiológiai megfontolásokkal,
ezek a törekvések azonban alkalmi bölcsességeknél maradtak. - De vajon milyen
értelemben használható az alak-fogalom evolúciós irodalomtudományi problémák
megoldása esetén?
1.
Az alak-fogalom legirıkább a vizuális érzékelés területén használatos' Ez ugyanúgy vonatkozik az érzékeléspszichológiára általánosságban véve mint azokra
a próbálkozásokra, amelyek az alak fogalma segítségével állapítják meg a művészi tevékenységek biológiai alapjait. Különösen fontosak ebben a vonatkozásban
Irenäus Eibl-Eibesfeldt munkái? Az irodalomtudományban a fogalom inkább
egy (időközben zátonyra futott) önálló hagyomány része, amely a lényeg és forma
,,pozitivista" fogalompárját kívánta a tartalom és alak ,,szerves" kettősével felváltani. Így például Oskar Walzel számára mindaz alaknak számit „ami a külső
vagy belső érzékekre hat, ami a fülnek vagy a szemnek szól vagy akár hang- és
arcképzeteket idéz elő" (WALZEL 1929, 178). ,,[A] lélektan empirikus tévútjai” pedig kifejezetten elítélendők (WALZEL 1929, 12) - ám legyen. En a magam részéről
Eibl-Eibesfeldt megfontolásaihoz csatlakozom, aki az alak-fogalmat a veleszületett (filogenetikusan szerzett) „előítéletekkel” állítja összefüggésbe. Meglátása
' E. Bruce Goldstein 2002-ben megjelent alapműve hét fejezetben foglalkozik a vizuális, háromban az
auditív észleléssel, a továbbiakban pedig a helyzetorientált, tapintó észlelés és a szaglás- és ízorientált
észlelés a kérdés.
2 Egy a biológiai aspektusokat is figyelembe vevő pszichológiai megközelítésű tanulmány a művészettörténetről Schuster könyve (SCHUSTER 2000). Nagy horderejű újkeletű tanulmány: ETDL-Eıı.=.Esı=Eı.DT
- SÜTTERLIN 2007, az alakészlelésről, különösen 162-177.
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szerint ezen velünkszületett „előítéletek” révén strukturáljuk tapasztalatainkat és
cselekvéseinket. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen ,,elő-ítéletet” nem lehet pusztán érzéki minőségekre korlátozni, hanem kognitív hátterét is figyelembe kell venni.
Ha ezt elfogadjuk, akkor számos velünk született Sémát, elvet, preferenciát
- tehát „alakot” feltételezhetünk, amelyek történetek elbeszélésekor, illetve elbeszélések befogadásakor aktiválódnak, sőt bizonyos tekintetben magát az elbeszélést is létrehozzák. A feltárásuk az elmúlt két és fél ezer év azon filozófusainak
köszönhető, akik igyekeztek kimutatni azokat az elveket, melyek az ember gondolkodásának főbb elvei, rég mielőtt a modern biológia ezeknek a törekvéseknek
egy szilárdabb és természettudományosan bizonyított alapot tudott volna adni. Ió
példa erre a kauzalitás elve. A tényállások okozati összekapcsolása olyan evolúciósan jól bevált módszer, mellyel tudásunkat szabályok segítségével rendezzük
és a további felhasználásra készenlétben tartjuk? Amikor azt halljuk hogy: „Sötét
volt és megbotlott egy kőben” akkor tudjuk, hogy azért botlott meg, mert Semmit
sem látott, méghozzá azért, mert sötét volt. Az információt tehát saját magunk
generáljuk, az ok-okozati elv segítségével. Hasonlóan általános elv a teleológia.
Ennek is megvannak az evolúciós gyökerei, hiszen a túlélési és szaporodási versenyben mindig is előnyt jelentett, ha az ember gyorsan meg tudta állapítani egy
dolog lehetséges hasznát. Az információháztartás számára nagy jelentőséggel bír
emellett az ellentmondásmentesség elve, hiszen azok az információk, amelyek ellentmondásosak, cselekvési útmutatásként használhatatlanok (márpedig az evolúció döntő kiválasztási kritériuma a sikeres cselekvés, nem pedig a magasszintű
reﬂexió.) Végül még a detekció elvét emelem ki: a rejtett okok felfedése minden
magyarázat alapelvekéntf nagy valószínűséggel hozzátartozik kognitiv alapfelszerelésünkhöz. Ezeket a rendszerező elveket nem csak a hétköznapi tudásunk
kezelésére használjuk, hanem kitalált történetek konstruálásakor is azáltal, hogy
az eseményeket ok-okozati alapon összekapcsoljuk, a történteket úgy rendezzük,
hogy egy végpont felé haladjanak, a többértelműségeket az ellentmondásmentesség elve alapján egyértelműsítjük és/vagy a titkokat analitikus technikák segítségével megfejtjük.
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy itt elsődlegesen a befogadó általi értelemképzésről van szó. Ujra és újra elhangzik az az ellenvetés,
mely szerint egyes szövegek vagy szövegcsoportok ellentmondásosak, információik vagy esetlegesek, ellenállnak a magyarázatoknak, többértelműek stb. Ezzel
3
Valószínűleg már az ember előtt is Széles körben elterjedt lehetett ez a módszer, bár az ezt
alkalmazó egyedek erről nem számolnak be nekünk. Pavlov kutyájának a viselkedését a ,,kondicionálás” eredményének tekintjük. De ugyanúgy magyarázhatjuk viselkedését a csengőhang és az
étel közötti ok-okozati kapcsolattal is, és ezt bizonyítékként használhatjuk fel ahhoz a tézishez, hogy
a kutyák is kauzálisan gondolkoznak.
4 Nem véletlen, hogy Karl R. Popper a ,,magyarázat” fogalmának klasszikussá vált meghatározásakor egy gyilkosság leleplezését említi példaként: „Egy hullát találunk és magyarázni akarjuk,
hogy mi is történt itt.” (POPPER 1972, 49).
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azonban a poétika egyik fő aspektusát hagyják figyelmen kívül a kétkedők: Az az
irritáció, amit ezek a szövegek okoznak, éppenséggel annak a jele, hogy a befogadói elvárások ellenállásba ütköznek. A befogadók ilyenkor többnyire csalódottak,
érthetetlen vacaknak titulálják a szöveget, vagy épp ellenkezőleg makacsul kitartanak amellett, hogy valamilyen mélyebb értelmet tulajdonitsanak neki. Ezek
a Szövegek később történeti értékük által nyernek funkciót. Példának okáért az
elbeszélői teleológia legkésőbb a Darwin-recepció után mély válságba kerül, igényesebb teleologikus elbeszélések már csak ironikus hangnemben születhetnek.
Hasonlóan a detekció elve is ma már csak a szórakoztató irodalomban valósulhat
meg törésmentesen, az igényesebb szerzők a sémát többé-kevésbé provokatív
nyomok hátrahagyásával próbálják elidegeniteni. De elvárásként természetesen
továbbra is működik!
Az ,,alak” fogalma véleményem szerint jól alkalmazható az ilyen elemi elvárások leírására, mivel ezek kielégítik az ,,alak” és ,,háttér”, előtér és háttér, releváns
és irreleváns apriori megkülönböztetésének minimális követelményét. Hogy ilyen
esetekben törzsfejlődési adottságról van szó, oly magától értetődőnek tűnik számomra, hogy ezt a továbbiakban nem is részletezem.5
Az alábbiakban olyan általánosabb sémákról lesz szó, amelyekben legalább három rész különíthető el, amik tehát kvázi arisztotelészi értelemben véve kezdettel,
középpel és véggel rendelkeznek, továbbá bizonyos tartalmi azonosságokat mutatnak. A bevezető kérdés így hangzik tehát: Mennyiben törzsfejlődési eredetűek, azaz
univerzálisak ezek a sémák, és hol veszi kezdetét a történeti-kulturális variáció?
Ilyen elemi cselekménysémákat már számtalanszor azonosítottak anélkül, hogy
evolúciós eredetüket is magyarázták volna. Georges Poltis Thirty-Six Dramatic
Situationst (Harminchat drámai szituációt)“ sorolt fel, Andre ]olles (IOLLES 1930) kilenc
Einfache Forment ,,egyszerű formát” ismert fel, leendő szerzők számára Ronald
B. Tobias 20 Masterplotsot (20 mestercselekményt) (TOETAS 2004) javasolt, legutóbb
pedig Christopher Booker állt elő Seven basic plotsszal (BOOKER 2004). Ezek meglehetősen eltérő struktúrájú és eltérő igénnyel készült írások. Közös azonban
bennük az a vágy, hogy az igencsak összetett eszköztárral élő elbeszélést tovább
nem osztható egységekre bontsák, hisz ez lehetővé tenné azt, hogy irodalmi kérdésekről valamelyest egyértelműbben beszélhessünk. Ha az ember az ilyesfajta
elemekre-osztások esetében nem éri be az egyszerű felsorolással, akkor alapvetően strukturalista vagy analitikus módon jár el, ahol a kategóriák egy olyan mátrix részei, amely a teljesség és a logikai összeegyeztethetőség kritériumai szerint
épül fel. A fogalomalkotás ezen ideáljának bizonyára komoly érdemei vannak,
nem is szeretném itt megkérdőjelezni az előnyeit. Mindazonáltal hasonló korlátai
vannak mint Linné növénytani rendszerének, aki a növényeket a porzók száma
5 Néhány következmény azért mégsem egyértelmű, ezekkel más helyütt foglalkozom. Lásd például az indukció és metafora összefüggéséről EIBL 2006 és 2009b.
6 Amelyet ma már Tieger fordításában is olvashatunk (Tıoı-:R 2004).
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és a termők formája szerint rendszerezte, de a természetes rokonságokat inkább
csak véletlenszerűen vette figyelembe. A következő megfontolások leginkább egy
korrelatív tipologizálás biológiai részeként foghatók fel (egy másik rész lenne
a társadalmi-kulturális). Az így felállított tézisek távol állnak a taxonómiák teljességétől és zártságától, viszont egy magyarázó erővel bíró jövőbeli kutatási program állomásait jelentik.
2.
Először Walter Burkert klasszikaﬁlológus nyomán haladok. Burkert számos
világirodalmi műben a „kalandos keresés” mintát véli felfedezni, kiegészítve a ,,kivonulás és visszatérés” sémájával, ahogyan Vladimir Propp megállapította az
orosz varázsmesék kapcsán:
Propp szerint egy elbeszélés 31 funkció egymásutánjával írható le. Röviden és egyszerűen ezt a következő módon foglalhatjuk össze: Egy veszteségállapot, valamilyen szükséglet vagy kívánság áll elő (8), a ,,hőst” elküldik (9),
az elhatározásra jut (10), elhagyja az otthonát (11), találkozik valakivel, aki
próbára teszi (12), a próbát kiállja (13), kap egy ajándékot, egy varázseszközt (14), ilymódon felszerelve megérkezik a keresett helyre (15), ahol egy
ellenféllel kerül konfliktusba (16), itt megjelölik, például megsebesítik (17),

de mégis győzedelmes marad (18) ezzel pedig a kezdeti veszteséget vagy
hiányosságot pótolja (19). A ,,hős” hazaindul (20), követik (21) de megmentik (22), hazaérkezik, vagy egy új helyre anélkül, hogy felismemék (23), egy
hamis hős lép fel vetélytársként (24), egy nehéz próba után (25) a ,,hős” eléri
a végső sikert (26), felismerik (27) a hamis hőst leleplezik (28), megbüntetik (30), a ,,hős” megházasodik és trónra lép (31). (BURKERT1998, 76)
Burkert ezt a sémát - nem minden egyes lépését, de főbb elemeit- megtalálja
a görög mitológiában, elsősorban Héraklész történetében, az Argonauták mítoszában, az Odüsszeia egyes részeiben, a Gilgames eposzban és más ősi történetekben, de modem történetekben is: „A science fiction és a számítógépes játékok
tudnak a legkevésbé elszakadni ettől a sémától” (BURKERT 1998, 81). Természetesen többször is megﬁgyelték már ezt a sémát és gyakori előfordulását. Tobiasnál
vagy Bookemél például a keresés sémájaként (quest) jelenik meg. Burkert elemzésében az az új, hogy ő ezt a feltételezett univerzáliát explicit módon biológiai
összefüggésbe helyezi. Washoe-t említi, egy „beszélő” csimpánzt, akivel a következő párbeszéd zajlott le az amerikai süket-némák nyelvén.
,, George: Mit akarsz? Washoe: Narancs, narancs. George: Nincs több narancs. Mit akarsz? Washoe: Narancs. George (haragra gerjedve): Nincs több
narancs. Mit akarsz? Washoe: Te autó menni. Adj nekem narancs. Gyors.”
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Washoe tehát kiküldi partnerét, hogy hozzon élelmet és Burkert ennek megfelelően úgy véli, hogy a Propp szekvenciájában fellelhető fő irányvonal biológiánkban, az élelemkeresés praktikus szükségszerűségében ,,gyökerezik” (BURKERT
1998, 84). Gyökerezik, irja - félreismerhetetlen, hogy Burkert tézisének meggyőző
ereje nem utolsó sorban ennek a megfogalmazásbeli homályosságnak köszönhető.
Ha azt akarjuk, hogy ez a tézís egy kutatási program irányadó elveként szolgáljon,
pontosítani kell.
Mindezek előtt azonban érdemes az antropológiai univerzalizálás egyéb lehetőségeit is megvizsgálni. Ide tartozik például a pszichoanalitikus séma-képzés.
Ebből a szempontból vizsgálta Carl Pietzker azokat az elbeszéléseket, amik a múltbéli egység, jelenlegi elválás és jövőbeli újraegyesülés sémáját valósítják meg változatos formákban (PıETzKER 1996). Megvilágította, hogy az alapminta a vallásos,
filozófiai, irodalmi és politikai gondolkodásban és életben kifejtett hatékonysága
csak egy elemi mechanizmus feltételezésével magyarázható. De az ilyen minták
elemzésének alapproblémájára is kitér: arra, hogy ezek mindig két komponensből, egy változatlan, „univerzális” összetevőből és egy kulturálisan és individuálisan változó összetevőből állnak, és hogy ezt a két részt nehéz egymástól
elkülöníteni és egymáshoz rendelni. Szerinte a megoldás a pszichoanalízisben
rejlik, pontosabban egyfajta ımiverzális őstraumában, amelyet minden ember átél,
amikor el kell hagynia az anya-gyermek-egység terét. Ez válsághelyzetekben újra
aktiválódik és ,,nárcisztikus” éden-fantáziák motorja lesz. Az ő elméletében a válsághelyzetek adják a változó komponenst - egy szeretett ember vagy egy megszokott lakóhely elvesztésétől vagy éppen csak a bosszantó esős időjárástól kezdve
a fenyegető élelmiszerhiányon vagy a fenyegető ellenség veszélyén át a nagy
történelmi és vallási válságokig. És azok az éden-fantáziák, amelyek az ezekre
a válsághelyzetekre adott válaszok, szintén ugyanilyen változatosak: az egyéni
boldogság evilági vagy túlvilági elképzeléseitől a nagy vallási és filozófiai üdvösségtörténetekig terjednek.
E tanulmányban nem fogok kitémi arra, hogy kifejtsem Pietzcker pszichoanalitikus érvelésére vonatkozó kételyeimet és a mellesleg nagyon okos könyvének
dogmatikus hitgesztusa feletti sajnálkozásomat. Azt minden esetre érdemes megjegyezni, hogy Pietzcker két olyan monumentális alapművet ignorál, melyek az
ó perspektívájából nagyon is idevágóak lettek volna: Ernst Bloch marxista szemléletű Prinzip Hojjfnung (A regényelvl című könyvét és Iohn Bowlby pszichoanalitikus
Bindung und Verlust (A kötődés és veszteség) című művében összefoglalt kutatásait.
Bloch túlfűtött expresszionista érvelésmódja mára erősen veszített vonzere-

jéből. Műve azonban enciklopédikus teljességigénye miatt még mindig értékes
összefoglalása a cselekvés és gondolkodás azon területeinek, melyekben egy jobb
egyéni és/vagy társadalmi jövő víziója játszik fontos szerepet. Nem szereti ugyan
a freudi pszichoanalízist. Ugy véli, hogy az az 1900-as bécsi naplopó libido-gyötrődéseit elfogadhatatlan módon általánosítja. De az elutasítása megindoklásában

196

TANULMÁNYOK

egy tipikus dilemmába ütközik. Marxhoz hasonlóan azokat a körülményeket
igyekszik felfedni, amelyek változnak és mindenek előtt a különböző társadalmi
osztályok esetében különböznek és ezért a ,,leisure class” és a proletáriátus kö-

reiben különösen eltérő cselekvésekre ösztökélnek. A „munka elvesztésétől való
félelem” - így Bloch - ,,,bajosan értelmezhető kasztrációs komplexusként” (BLOCH
1967, I 73). De mivel a remény elve időtlen elvként működik, Blochnak is univerzális okot kell posztulálnia. „A gazdasági történelemfelfogás helyébe nem léphet
egy erotikus történelemfelfogás, nem létezik a gazdaság és felépítményei helyett
a libidóból és torzulásaiból levezett világmagyarázat. Ezért maradjunk végül itt
is a dolog valóságos kifejezésénél: a bár nem egyetlen, de legalapvetőbb oknál,
a gazdasági érdeknél” (BLOCH 1967, I 73). Az alapvető ösztön tehát nem a libido,
hanem az önfenntartási ösztön, nem a szerelem, hanem az éhség.
Ez természetesen nem egy elfogadható altemativa. Hiszen az „éhség” és a ,,szerelem” egybe tartozik: a biológiai evolúció szempontjából mindig is a szaporodás
a döntő, de ahhoz hogy a szaporodásig eljussunk, először is túl kell élni. Minden
esetre Bloch egy biológiailag értendő univerzáliához nyúl. Az „éhség” azonban
nála nem csak a szó szoros értelmében vett élelemre vonatkozik, hanem mindenre,
amire vágyunk. A vallások és nagy ﬁlozófiák végső motivációja mindig ,,a hazajutás ösztöne” volt (BLocH 1967, I6). Itt aztán persze megint az önfenntartási ösztön történeti változásait kell kiemelni. (Mint hatalmi ösztön például Bloch szerint
először az osztálytársadalmak esetében jelenik meg.) De az önfenntartás operacionális fogalmát észrevétlenül az én kibontakozásának idealisztikus normafogalmává változtatja: ,,Az önfenntartás végső soron az arra vonatkozó (ét)vágy,
hogy a szolidaritásban és szolidaritásként kibontakozó énünk számára megfelelő

állapotokat tartsunk készenlétben” (BLocH 1967, I 77). Így a remény elvét olyan
képletként univerzalizálja, ami minden tetszőleges történelmi-kulturális szituációra
vonatkoztatható.
John Bowlby a pszichoanalitikus módszertant igyekezett modemizálni és eközben igen találóan jellemezte a freudi álláspont biológiai elégtelenségeitf Megmutatja azt a történelmi utat, amelyen ,,a freudi álláspont teljes ellentétbe került azzal
a biológiával, amely majd uralja az egész XX. századot” és összességében kitágitja a pszihoanalizis-kritikáját:
-f
A darwini elveken alapuló és azóta továbbfejlesztett biológia és a lamarkista elveket képviselőıpszichoanalízis közötti szakadék az idők során
folyamatosan és elkerülhetetlenül egyre mélyebb és szélesebb lett. Ebből
a dilemmából csak két kiút van. Az első, amely aligha elképzelhető, azt jelentené, hogy a biológia feladja darwinista perspektíváját. A második, amit
én képviselek, a pszichoanalízisnek a modem evolúcióelmélet értelmében
7 A Bindung und Verlust II függelékében összefoglalva ,,Psychoanalyse und Evolutionstheorie”
címszó alatt, 330 ff.
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való átalakítását jelentené. Ha ez nem töténik meg, és a két terület jelenlegi
különválása bizonytalan időre megmarad, az ami a pszihoanalízis számára
azt jelentené, hogy a tudományos világ még képviselhető határain kívül
reked. (BOWLEY 2006, II 332)
Iohn Bowlby saját kötődés-elmélete szerint a gyermek első emberi kapcsolata,
ami rendszerint az anyával való kapcsolat, mértékadó jelentőséggel bír a további
kötődések tekintetében. Ennyiben összhangban áll elmélete a pszichoanalizis többi
irányzatával. Ő azonban nagy hangsúlyt fektet a kötődési magatartás biológiai
funkciójára. Kritizálja az anyához való kötődés freudi értelmezését, miszerint az
„másodlagos ösztön”“ és számos pszichoanalitikus azon hajlamát, hogy mindenfajta kötődés esetében regressziót és nárcisztikus sérelmeket véljen felfedezni és
ezeket többé-kevésbé nyilvánvalóan patologizálja. ,,Ha egy felnőtt kötődési magatartását regresszívnek bélyegezzük, elfelejljük a kötődésnek az ember teljes életében, a bölcsőtől a sirig betöltött létfontosságú szerepét.”(BowLEY 2006, I 204).
Bowlby perspektívája kétségtelenül kissé egyoldalú. A kötődéssel foglalkozik
ugyan, de az elválás nála csak veszteségként lép fel, mint olyasmi, ami megesik
velünk és ami miatt szenvedünk. A terapeuta szemszögéből ez bizonyára ésszerű,
a mi célunk szempontjából azonban egy fontos kiegészítést kell tenni: a kötődési
ösztön mellett létezik egyalapvető elválási ösztön is, egy alapvető igény a függetlenség és autonómia iránt. Ahogy Norbert Bischof ,,a szociális motiváció zürichi
modelljében” megmutatta, ebben az esetben is egy funkcionálisan értékes és ezáltal evolúciósan magyarázható magatartási ösztönről van szó (BıscHoı= 1997). Nem
csak új lakóhelyeket és erőforrásokat tárunk fel ily módon; az elválás a konﬂiktus
elkerülésének is egy fontos módszere és ennyiben életbevágó szerepet játszik. Így
például ha az utód nemzőképessé válik, a vérfertőzés és genetikai összekeveredés
elkerülésének a természetben széles körben elterjedt eszköze az, hogy az utód elhagyja a falkát és ,,szerencséjét” a távolban keresi. Ez azokra a hím utódokra
vonatkozik, akik többnejű falkákban élnek és a vezérhím potenciális ellenfelei lehetnek. Ezeket a vezérhím ,,bátorítja”, hogy hagyják el a falkát. De vonatkozhat
ez a nőstény tagokra is, akik, Schnitzler szavaival, a pásztor furulyájának hangját követve végül egy másik falkához csatlakoznak. Kötődési ösztön és elválási
ösztön (a biztonság igénye és az izgalom iránti vágy) még az ember előtti időkre

tehető, sőt végső soron már a nemi sokszorosodás és a heterozigócia elvében is
felfedezhető?

U Különösen érdekes ebben az összefüggésben az ,,Über das Wesen der Mutter-Kind-Bindung:
Überblick über die psychoanalytische Literatur” című függelék, l 343-356.
° A triádok sokféleségét jól érzékelteti például az átmeneti rítusok alapstrukturája van Gennep
(1986) értelmében. Ezek az átmeneti rítusok egy elválasztó fázisból (,,rites de séparation”), egy átmeneti
fázisból („rites de marges”) valamint egy befogadó fázisból állnak (,,rites d'aggregatiorı”).
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Ezért is olyan fontos az a kérdés, miért válik ez a séma számos történet alapjává. Hogy kellőképp megvilágítsuk a kérdés fontosságát, először is a tényállás
valószínűtlenségét érdemes kiemelni. Az, hogy van egy kötődési és egy elválási
ösztön, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy olyan történeteket kell mesélnünk,
amelyek ezekről az ösztönökről szólnak. Egyszerűen csak hatnak, és ez elégséges
is lehetne, ahogy nem ember rokonainknál valóban elégséges is. Az ember azonban szakadatlanul beszél, mindenről beszélnie kell, amivel csak találkozik. Természetesen ez a beszéd-képesség miatt van, de evolúcióelméleti szempontból
egy képesség mindig egy kiválasztási tényezőként ható szaporodási előnynek
köszönhető. Milyen reprodukciós előnye van annak, ha az otthon elhagyásáról és
a hazatérésről vagy kötődésről, elválásról és egymásra találásról mesélnek a történetek?
A választ két lépésben lehet megadni. Az ismétlődő és variálódó szituáció
típusok általában az ösztönöket modellálják. Ezeket a szituációkat személyes
tapasztalat révén vagy mások tapasztalatainak közlése révén vagy kitalált történetek által ismerjük meg. A kötődésről és elválásról, de akár a szexualitásról,
agresszióról stb. szóló történetek lehetővé teszik, hogy az ösztönöket általánosítsuk és számos heterogén, de analóg probléma megoldásaként programozzuk. Ez egy nagyon lényeges mozzanata annak, amit emberi kultúrának nevezünk.
Az evolúciópszichológiának az adaptációk modularitásáról szóló sokat vitatott
tana igazából az adaptációk moduláris létrejöttének a tana. Ió példa erre a csaló
felismerésének képessége (cheater detector). Ha több generáción keresztül repro-

dukciós előnnyel jár a csalók leleplezésének képessége, akl<or létrejön egy ,,cheater
detecor” modul, azaz egy kognitív eszköz, amellyel a csalókat le lehet leplezni.1°
Cosmides/Tooby empirikus módon tudták igazolni, hogy a logikai következtetési eljárások különösen jól működnek olyankor, amikor csalást kell leleplezni.
Empirikusan dolgozó pszichológusok számára az sem lenne nehéz feladat, hogy

hasonló képességeket (modulokat) mutassanak ki az élelemkeresésre és kiválasztásra, a vadászati technikákra, az eszközkészítésre, az időjárás előrejelzésére stb.,
azaz a gyűjtögető-vadászó csoportok és elődeik további létfontosságú elfoglaltságaira vonatkozóan. Logikus gondolkodásra való képességünk az ilyesfajta viszszatérő praktikus feladatok szelekciós nyomása révén alakult ki. Mivel azonban
ennek az eszköznek a hasznossága számos élethelyzetben beigazolódott, olyan
többfunkciós eszközzé fejlődött, amit hasonló, de evolúciós szempontból újnak
számító problémahelyzetekben is fel lehetett használni. Hasonlóképpen képzel-

"' Ezt a tényállást többször is leírták, többek között CosMıDEs - TOOBY 1992-ben.
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hető el a moduláris „célirányos intelligencia” (dedicated intelligence) átalakulása
általánosabb ,,improvizációs intelligenciává” (improvisational intelligence).“
Döntő motivációt jelenthetett annak lehetősége, hogy nyelvi formában körbe

lehetett jámi egy problémát (tesztcselekvés). Ebben rejlik az elbeszélés evolúciós
előnye: képes arra, hogy sokoldalú, „pontatlan” adaptációkat (a mayri „nyitott”
ösztönprogramokat (MAYR 1991)) rögzítési lehetőségek egész skálájával ruházzon

fel, amik aztán megfelelő mennyiségű ismétléssel bevésődtek az emlékezetbe.
Itt aztán a kötődési lehetőségek egész skáláját be lehet vonni az anyától kezdve
a falkán át a nemzetig ugyanúgy mint az elválási lehetőségek teljes skáláját a cse-

csemő leválasztásától a szülői falka vagy szülőház elhagyásán át a fiú lázadásáig
vagy a szent Grál kereséséig.
Ezzel azonban csak a séma két alaphelyzetének nagy előfordulási változatos-

ságát magyaráztuk meg, ezeknek a pozícióknak egy hármas tagolódású cselekménnyé való összekapcsolását nem. Miben áll ermek a hármasságnak az evolúciós
előnye? A válaszhoz azt az előnyös cselekvési diszpoziciót kell keresnünk, amit
ez a séma támogat. Minden további nélkül lehet itt hivatkozni Bloch „remény-elv”
képletére. Könnyen belátható, hogy ez az elv, a reménytelenség elvével ellentétben, szorult helyzetekben közelebb visz egy probléma megoldásához -legalább is
statisztikailag. Egy ilyen elv hatásának és egy narratív szekvencia létrehozásának
előfeltétele, hogy a problémafelismerés és problémamegoldás között legyen egy
olyan fázis, mely lehetőséget ad a reﬂexióra és a helyzet megítélésére. Egy inger
hatására ösztönszerűen fellépő reakció remény nélkül is kiváltódik. Azt hiszem,
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a reﬂexió e fázisa az embernél jóval hosszabb,
mint más élőlényeknélﬁz Ez elengedhetetlen a történet-mesélés szempontjából.
Vagy másképp kifejezve: Csak így formálhatjuk az eseményeket olyan ,,alakká”,
amely a pillanatnyi állapot- és inger-reakció-konstelláción túl olyasmit is megjelenít, mint kezdet és vég, azaz, a jelent időben beágyazza.
A veleszületett cselekménystruktúrák ismétlésének funkciója valószínűleg

az, hogy az alapjukul szolgáló sémát mint kognitív világstrukturálást megerősítsük és változatokon keresztül begyakoroljuk. A kognitiv világstrukturálást nagy
vonalakban így lehetne körülírni: megint úgy lesz minden, mint ahogy azelőtt
golt. A változatokon keresztül történő begyakorlás pedig abból állna, hogy a sé-

mát egy lehetőleg széles alkalmazási területen készenlétben tartsuk. E tekintetben
természetesen különös jelentőséggel bímak az otthon elhagyásáról majd hazatérésről szóló történetek. Hasonló elementáris szükségletekre és igényekre vonatkoznak a betegségről és gyógyulásról szóló történetek. A politikai történetek tele
vannak az elveszített haza megtálásának, a népek vagy nemzetiségek újraegyesülésének ábrázolásával. De ide tartoznak az elveszített személyek megtalálásának
és felismerésének, vagy az elhagyott és elveszített tárgyak megtalálásának a tör" Ehhez alapvető CosMıDEs - TOODY 2001.
'2 V.ö. Köhler korszakalkotó munkáját 1963-ból.
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ténetei is. Még annak is evolúciós magyarázata van, hogy az elhagyott szerető
egy ideig arról álmodozik, hogy visszakapja kedvesét, amit akár erőszakkal is el
akar érni: habár azt hihetnénk, hogy célszerűbb lenne minél gyorsabban egy új
partnert találnia, összességében mégis nagyobb sikerűnek ígérkezik, ha régi kapcsolatát igyekszik megmenteni. És végül ne felejtkezzünk el a vallások és mitikus
elbeszélések világáról, melyek az elválás és újramegtalálás elvét egyenesen a világot működtető elvként mutatják be.

Ha tehát az eddigiekből egy általános következtetést szeretnénk levonni arra
vonatkozóan, mi is a triádikus elbeszélések evolúciósan létrejött, veleszületett
magja, akkor ezt a ,,problémamentesség”, „jelenlegi probléma terhe” majd ,,a problémamentesség jövőbeli visszatérésének” a sémájában találhatnánk meg. Már
ennek a magnak az azonosítása is egy olyan folyamat eredménye, amelyet filogenetikus indukciónal< (vagy absztrakciónak) nevezhetünk: heterogén, de analóg
problémák és problémamegoldási stratégiák sokaságát egy magasabb szintü megoldási algoritmusban foglaljuk össze. Ekképpen jön létre az ,,improvizáló intelligencia”, amely akár teljesen új, de fontosabb alapvonásaikban hasonló problémák megoldását teszi lehetővé. A rutinszerű problémamegoldás feladásának
természetesen megvannak a káros mellékhatásai is: felmerül a tájékozódóképesség elvesztésének veszélye, és szakadék keletkezhet a problémamegoldás algoritmusának általánossága és az alkalmazási terület egyedisége között. Ahhoz, hogy
ezt a szakadékot áthidalják, a kultúrák az alkalmazási tipusok begyakorlásához

szükséges technikák egész skáláját fejlesztik ki - értve ezalatt az ,,elutazás és viszszatérés”, „elválás és v!szontlátás”, ,,elvesztés és megtalálás”, „megbetegedés és
gyógyulás” történeteit - amelyek az alapsémát elevenen tartják és azt a reményt
és bizalmat tanítják be, amely a későbbiekben is a problémák megoldására serkenthet.
Fordította: Gules Christiana

(Eibl, Karl. /2008/ Epische Triaden. Über eine stammesgeschichtlich verwurzelte Gestalt
des Erzählens. = Iournal of Literary Theory 2:2, 195-206.)
'QD
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KATJA MELLMANN
A feszültség fogalmának érzelempszichológiai megközelítése

A következő tanulmányban a feszültséget következetesen pszichikai jelenségként, nem pedig szövegtulajdonságként értelmezzük. Azokból a pszichofizikai
jelenségekből kiindulva, melyek a feszültség hétköznapi értelemben vett fogalma

szempontjából prototipikusnak minősülhetnek, a potenciálisan feszültségkeltő
érzelmek összességét első nekifutásra a stresszérzelmek csoportjára korlátozzuk.
Ennek példáján keresztül szemléltetjük a helyzet- és személyvonatkozású feszült-

séghatások megkülönböztetésének szükségességét. Ezután a döntően kognitív
feszültségkeltés kérdését - mely az irodalomtudományban a feszültség eddig
legintenzívebben vizsgált aspektusa - is szemügyre vesszük, és az alaklélektanból vett Zeigamik-hatás segítségével újradefiniáljuk. Végül a „tervező érzelmek”
fogalmának bevezetésével ismertetjük és körvonalazzuk a feszültségkeltő olvasói
érzelmek harmadik lehetséges változatát.
A feszültség témájában jelenleg fellelhető irodalom- és filmtudományos vizsgálódásokban* egyetértés uralkodik abban a kérdésben, hogy a feszültség ,,remény-

kedés és szorongás keveréke, mely bizonytalanságból adódik”.2 Bizonytalanság
alatt azt az ingert értjük, melyet bizonyos szövegstruktúrák megléte (rejtély, események késleltetése) idéz elő és olvasói oldalról egy előzetes elvárásoktól vezérelt érzelmi választ vált ki: a szorongást attól, hogy valami nemkívánatos esemény bekövetkezhet, és a reményt arra nézve, hogy valami kívánatos esemény bekövetkezik.
A gyakorlatban azonban nem lehet mindig egyértelműen elkülöníteni egymástól az ingert és a választ, a szöveg és az olvasó oldalát. Így elsősorban irodalomtudományos tanulmányokban jellemző az a tendencia, hogy a feszültség szövegtulajdonsággá alakul: pl. ,,a drámai mű felépítésének elvévé, miszerint minden
elem a rákövetkezés feszültségforrására van kötve” (PÜTz 1977, 11), mintha volt-

ban megadható feszültség lenne az egyes szövegrészek között. Pontatlanul alkalmazzák ezen kívül a szereplői- és az olvasói' érzelmek különbségtételét (ki szorong?, ki remél?). A következő vizsgálódások ezen l<ívül arra is rámutatnak, hogy
az a meghatározás, amely a feszültség érzelmi kvalitását a reménykedés és a szorongás keverékeként értelmezi, rendkívül pontatlan és csak egy csekély részét
fedi le annak, amit a köznyelvben feszültségként határozunk meg. A feszültség itt
alkalmazott érzelempszichológiai meghatározása azokból a pszichofizikai jelen-

' Attekintéshez (ANZ 1998); (ANZ 2003); és előbbihez (VORDERER - WULFF - FRIEDERIOHSEN 1996)
2 Pl. (ORTONY - CLORE - COLLINS 1988), melyre pl. (CARROLL 1996) hivatkozik
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ségekből indul ki, melyeket rendszerint a feszültség állapotaként értelmezünkﬁ
és ahhoz a megközelítéshez vezet, hogy a feszültségkeltő érzelmek és kogníciók
eltérő csoportjait különböztessük meg.

1. Az EvoLÚcIó, MINT A PszIcHoı=ızıKAI JELENSÉOEK ÉRTELMEZÉSI KERETE
Meggyőződésem szerint a feszültség precíz irodalompszichológiai meghatározásának az a legfőbb akadálya, hogy még nem áll rendelkezésünkre a megfelelő eszköztár, mellyel leírhatóak lennének az olyan pszichofizikai jelenségek,
mint a feszültség. A kísérleti eljárásokat alkalmazó olvasópszichológiaf rendszerint megelégszik néhány elhatárolt empirikus adattal (bőrellenállás, szivverés,
izomtónus), hogy kijelentéseket tegyen azokról a hatásmechanizmusokról, me-

lyek - valamiképp - a feszültség hatáskörébe esnek. Az összehasonlító empirikus
kísérletek ugyanis jól működnek a feszültség átfogó kategóriájának pontosabb
pszichológiai meghatározása nélkül is. A szövegtudományok majdhogjmem teljesen mellőzik a feszültség fogalmát mint hatáskategóriát és csak a szövegre koncentrálnak, hogy ne kelljen egy olvasói pszichéről (mégis milyenről, ha nem empirikusról) találgatásokba bocsátkoznia.

Messze kevesebb aggodalommal töltötte el Emil Staigert az, hogy a feszültséget pszichikai jelenségként vizsgálja, mikor a feszültségkeltést a drámai stílus lényegi aspektusaként azonosította (STAIOER 1972, 102-143). Staiger szerintegy drámai mű olvasása közben, hogy a dolgokat mindig „valamire tekintettel” (STAIOER

1972, 123), vagyis pl. a patetikus beszédet és gesztusokat a bennük rejlő intenciókra és cselekményépítő mozzanatokra tekintettel; egyes elbeszélői elemeket, témákat vagy kifejezéseket a cselekmény egészére vonatkozó funkcionalitásukban,
a tematizált problémát vagy éppen az író célját figyelembe véve ragadjuk meg.5
Staiger nem félt attól sem, hogy antropológiai okot is tulajdonítson ennek a befogadásmódnak: ,,Az ember mint olyan” mindig „önmagát megelőzve” létezik,
számára ,,semmi sem egyedi”, lévén olyan ,,lény, aki gyűjt, összefoglal” (STAIGER
1972, 123). A drámai művek, mivel ezeket az antropológiai állandókat a hasznukra
fprdítják, éppen ezért természetesen hajlanak a szigorúan tektonikus formák felé:
Staiger szerint minden drámaszerző, aki feszültséget akar kelteni, kerüli az epikai
kitérőket, a vak motívumokat és a pillanatra történő lírikus fókuszálásokat, melyek
az összefüggés egészét a háttérbe szorítják.
A Staiger érveit részleteiben vitatóknak bizonyára számos kérdésben igazuk
3 A feszültség pszichológiai meghatározására tett korai kísérletek (LANOE 1903); (WUNDT 1896);
(BÜCHLER 1908). V.ö. össze még ( FRIJDA 2001) és az ott megadott szakirodalom.
' V.ö. (TAN - DITEWEG 1996) és ZILLMANN munkáival.
2 Ezt a magatartást „tipikus szellemi tevékenységnek” is nevezhetjük. A koncepciót lásd ]oLLEs:

Einfache Formen.
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van; de a ,,feszültségnek a jövőorientált finalitással való lapos azonosítását”
(PFISTER 1994, 142) alighanem méltánytalanul rótták fel neki. Ugyanis a feszültség
a befogadó állapota, a finalitás ezzel szemben az elbeszélés tárgyának tulajdonsága*
Staiger ezzel szemben nem szaladt bele ebbe a manapság oly gyakori típushibába.
Ezt Manfred Pﬁster, akitől a fenti idézet származik, úgy oldja meg, hogy mindjárt
tanulmánya elején leszögezi: számára ,,a feszültség nem a külső kommunikációs
rendszer befogadási folyamatára vonatkozik [...], hanem szövegbelső viszony,
a drámai szöveg sajátságos feszültségpotenciálja.” (PFISTER 1994, 142) De miképp
támasztja így alá az olyan téziseit, mint pl. azt, hogy ,,a feszültségpotenciál a magában foglalt kockázat nagyságával arányosan nő” (PFISTER 1994, 144)? Megállapithatóak ilyen törvényszerűségek anélkül, hogy a feszültség és a kockázat kapcsolatáról szóló lényeges pszichológiai alaptételeket felsorakoztatrıánk (ANZ 1998, 156)?
,,Az ember, mint olyan"-ról tett ad-hoc megnyilvánulások természetesen csak
korlátozottan segítenek a kérdés megoldásában. Bár míg Staiger elméletében az
embernek hangsúlyos szerepe van a ,,feszültség”-hatás leírásában, addig a modem szövegtudományok (amelyekre itt Pfister szolgált példaként) tipikus mulasz-

tása, hogy figyelmen kívül hagyják a magyarázandó jelenség egyik meghatározó
komponensét. Ennek az elvárásnak elméletünkben érvényre kell jutni, azonban
nem olyan formában, hogy visszatérünk a Staiger-féle, bölcsészettudományos hagyományokhoz hű intuitív antropológiához, hanem egy modern tapasztalati tudomány eredményeit felhasználva, amely „az ember mint olyanról” megfelelően
megalapozott állításokat tud tenni. Az utóbbi évtizedekben létrejött egy ilyen kezdeményezés „evolúciós pszichológia” néven. Az evolúciós pszichológia Darwin
evolúcióelméletének alkalmazásával, azaz az elődeink világában feltételezhető

adaptációs célokon keresztül deﬁniálja és magyarázza az emberi „természetet”
- nemcsak az organikus, hanem a kognitív-érzelmi felépítését is. Így lehet olyan
„általánosan emberi” jellemzőket feltételezni, melyek nagyobb meggyőző erővel
rendelkeznek, mint a bölcsészek intuitív vélekedései.
Ezzel elérkeztem az első szemponthoz, amely a következő fejtegetéseimnek
irányt ad: ha a feszültséget konzekvensen pszichikai jelenségként fogjuk fel, azokra
a kérdésekre, hogy mi a feszültség és milyen hatást fejt ki, csak a pszichológiai elméletekre hivatkozva adhatóak értelmes válaszok.~`Mivel a feszültség alapvetően
érzelmi állapot, elsősorban a pszichológiai érzelem-elméleteket kell figyelembe
l'..

° Természetesen a szövegjellemzőként tételezett célelvűség is feltételezi a finalitás olvasó általi
felismerését. Ez a megállapítás azonban ugyanolyan alapvető mint az, hogy a betűk összefüggő szöveggé alakítása (és már a papíron lévő fekete-fehér helyek betűként való felismerése stb. is) bizonyos
feldolgozási folyamatokat feltételez a reagáló tudat részéről. A fent említett különbség ellenben a tulajdonítás gyakorlatában rejlik: a finalitást a tárgynak, az elbeszélt történetnek tulajdonítjuk, a feszültség érzetét a szubjektumnak, aki érzi ezt a feszültséget. Ha egy szöveget, történetet stb. izgalmasnak
(spannend, magyarul: feszültségkeltő) írunk le, akkor nem abban az értelemben tesszük, mintha abban valami feszült lenne, hanem abban az értelemben, hogy azok feszült állapotot generálnak a befogadóban.
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vennünk. És ez úgy tűnik, antropológiai állandókat is magában foglal, különösen
az evolúciós pszichológia érzelem-elméleteinek vonatkozásában.
A második szempont a feszültség szakirodalmában gyakran megfigyelhető elhatárolási törekvésekből és belső differenciálásokból adódik (ANz, 1994, 464f).
Staiger pl. a drámai alkotásokon belül megkülönbözteti a pátosz eszközét erősebben használó műveket a konfliktus eszközét erősebben használó művektől. Pfister
az angolszász suspense (itt: a feszültség ,,a szöveg lineáris cselekménystruktúrájára”
vonatkoztatva) és tension (itt: a feszültség a feloldatlan ellentétekre vonatkoztatva)
megkülönböztetését veszi át (PFISTER 1994, 142). A továbbiakban a feszültséget

következetesen elkülönítem a meglepődéstől, a kíváncsiságtól és az érdeklődéstől, hozzátéve, hogy a kíváncsiság és a feszültség közti különbségtétel felfogható
a hogyan-tovább és az egyáltalán-megtörténik-efeszültség (LUGowsI<I 1976, 40 és MARTıNEz - SCHEFFEL 1999, 153), más néven a mystery és suspense (CARROLL 1996, 75)
közti belső különbségként is. Ezek mind zavaros fogalmak (ezért is nem fejtem ki

őket részletesebben), melyek esetenként értelmet nyerhetnek és alkalmazhatóak,
azonban nem minden további nélkül hozhatóak egymással rendszerszerű összefüggésbe, és távolról sem használják őket egységesen. De ha a befogadóban végbemenő egészen alapvető, evolúciósan megalapozható folyamatokból indulunk
ki, akkor csoportok válnak kialakithatóvá és közöttük szisztematikus kapcsolatok
körvonalazódnak, melyek a köznyelvileg feszültségnek nevezett fogalomra vonatkozó differenciálási igénynek talán jobban megfelelnek. A feszültség maga is
olyan zavaros kategória, melyet nyilvánvalóan (különben nem lenne igényünk
a differenciálásra) teljesen különböző jelenségekre alkalmazzuk. Így a fogalom valami örunagában egységesre, a feszültségre való vonatkoztatása fölöslegessé válik.
A feszültség önmagában nem érzelem, hanem különböző érzelmek bizonyos
ﬁzikai-viselkedéslélektani kísérőjelenségeinek összessége. A feszültség hatáskategóriaként egy érzésre utal, méghozzá a felcsigázottság és a nyugtalanság bizo-

nyos szomatikus érzetére, és egy adott viselkedési tendenciára: a szorongó várakozásra,
az egy ügyre való összpontosításra és a többi figyelmen kívül hagyására. Egy
evolúciópszichológiai elmélet keretében ezek a jellemzők már hozzárendelhetőek
egy bizonyos adaptív célhoz és bizonyos pszichikai programok összetevőjeként
é_rtelmezhetővé válnak. Ekképpen új rendezési szempontok kínálkoznak: így válnak leírhatóvá és akár csoportosíthatóvá is a feszültség említett ﬁzikai és viselkedéstani jellemzői. Ezen kívül lehetőség nyílik arra is, hogy evolúcióelméletileg
megalapozottan különbséget tegyünk olyan érzelmek között, melyeket adaptációs
céljuknak megfelelően feszültség kísérhet, és olyanok között, melyek nem rendelkeznek ilyen kísérő hatással.
Így egy sor, a feszültségre tipikusan jellemző ﬁzikai elváltozás felsorolásával,
egyfajta anyaggyüjtéssel kezdek, ami bár eleinte bizonytalan, de reményeim szerint
konszenzusképes kiindulópontot biztosít gondolatmenetem számára. Végül az így
kifejtett érzelempszichológiai feszültségfogalmat a kognitív feszültségkeltésnek az
irodalomtudományban erősebben képviselt forrnáíval igyekszem összhangba hozni.
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2. A FESZÜLTSEG TIPIKUS JELLEMZŐI
2.A) TIPIKus FIZIKAI FOLYAMATOK

Az érzelempszichológus Klaus Scherer az emlős állatok érzelmi képességét
igen jelentős fejlődéstörténeti újdonságként határozza meg. Míg egyes állatfajok
a reflex viselkedésformájával, azaz a fixált inger-válasz-párosítással is beérik, az
emlősállatok ezen felül a késleltetett válasz viselkedésformáját is ismerik, melyben az inger és a válasz egy közbeékelődő latencia fázissal is kiegészül (SCHERER
1994). Ebben a latencia fázisban marad idő az ingerhelyzet ismételt felmérésére
és ezzel egy pontosabban adaptált magatartás-válaszra. Scherer szerint azonban
a test minden esetben felkészül egy esetleges azormali válaszra, és a közvetlenül
az érzelemkiváltás után jelentkező fizikai változások azok, amiket érzetekként,
egy érzelem élményeként tapasztalunk meg. Scherer abban látja a fejlődéstörténeti
újítás átütő sikerének az okát, hogy a viselkedés rugalmasságának nagyarányú
növekedésével egyidejűleg nem csökken a reakciósebesség.
De hogyan is képzeljük el ezeket az érzelemkeltő fizikai folyamatokat? Az
érzelmek mint felettes programok evolúciópszichológiai koncepciója szerint
(COSMIDES/TOOBY 2001) árnyalt fizikai szubmechanizmusokra kell gondolnunk,
melyek alapvető motorikus és szervi folyamatokat aktiválhatnak az adott makroprogram irányításának megfelelően. Ilyen pl. az izomelernyedésért vagy -megfe-

szítésért felelős szabályozómechanizmus, a lelassult vagy felgyorsult szivverés,
felszínes vagy mélyebb, rendszeres vagy rendszertelen légzés, megnövekedett vagy
csökkent fájdalomtűrés, nyáltermelés, nemi késztetés, figyelem, fáradékonyság stb.
Az ilyen fizikai szabályozórendszerek szerepet játszhatnak egy bizonyos, evolúciósan hasznosnak bizonyult viselkedésre való felkészülésben.
Ha kifejezetten a feszültség introceptív benyomása érdekel minket, a hétköznapi tapasztalataink segítségével hipotetikusan behatárolhatóvá válik a terület:
pl. a feszültség állapotában az izmok megfeszülnekf a légzés mélyebb (pl. valakinek tátva marad a szája) és rendszertelen (az ember lélegzetvisszafojtva figyel,
eláll a lélegzete), megemelkedik a fájdalomküszöb (a színházlátogató feszült állapotban abbahagyja a folyamatos mocorgást a kényelmetlen széken), a figyelem
növekszik (a befogadó a legapróbb részletig követi a cselekményt), a fáradékonyság értelemszerűen alábbhagy stb.
A nemi vágy és a nyáltermelés szabályozásáról még nem mondhatunk semmi
biztosat, mert ezek a testi reakciók azon területét képezik, melyet általában nem
7 Az izomfeszülés testérzete meggyőződésem szerint magyarázza a figuratív ,,feSzültség” ill.
a ,,feszült” szóhasználatot is (levezethető az intranzitív ,,felajzva lenni valamire” kifejezésből, olyan
értelemben mint megfeszülten figyelni valamire, egy tárgy után kutatni, vágyakozni, stb.). Az olyan
fogalmakból, mint a feszült várakozás vagy a feszült figyelem mindenképpen kiolvashatónak tünik
számomra ez a testérzet. Egy másik lehetőséghez lásd (ANZ 2003, 153.) ill. (ANZ 1994, 465.)
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a feszültséggel kötünk össze. De már itt érdemes megemlíteni, hogy a suspense
ﬁction műfajában oly gyakori libidinális-fogyasztási területet célzó ingerek teljes
mértékben ide tartoznak: pl. mikor a titkosügynököt a még éppen időben hatástalanított bombától megmentett szépség vagy a hős harcost a hercegnő elnyerésének jutalma kecsegteti; vagy ahogy egy vámpírharapás mellett vagy ellen meghozott döntést (legalábbis metaforikus szinten) egy erotikus kapcsolatról hozott
döntésként értelmezünk; vagy mikor egy nyomozó a megoldott ügy után végre
ismét a konyhaművészetnek szentelheti magát; vagy mikor Asterix és Obelix végül megkapja a lakomán a zsírtól csöpögő vaddisznót. Az ilyen célábrázolások
alkalmazása a narratív fikcióban nem áll a feszültségkeltés útjában, hanem inkább
még a kezére is játszik. De hogy számításba vehető-e ezeknek a célábrázolásoknak a befogadóra gyakorolt feszültségkeltő hatása (hogy számolhatunk-e fizikai
reakciókkal, vagy megnövekedett szexuális izgatottsággal az olvasói oldalon), az
csak később kerül kifejtésre.

2.13) TIPIKUS VISELKEDÉSI DıszPozI'cIóK
Ha az ember áttekinti az érdekfeszítő ﬁkciókra adott lehetséges testi reakciókat, azokból máris egy sor tipikus viselkedési diszpozíció is levezethető. Így néhány fent említett fizikai változás alkalmasnak tünik arra, hogy előkészítsen egy
motorikus magatartási választ. Az izom megfeszülése pl. az izmok használatát
készíti elő, a mélyebb légzés (oxigénfelvétel), a felgyorsult pulzus és hasonlók pedig energiát állítanak készenlétbe egy ilyen válaszra; a fáradtság megszűnését az
alvás és pihenés szabályozásának területét érintő szubmechanizmusok kontraproduktív deaktiválása magyarázza. A kíváncsiság és a nyugtalanság feszültségre
jellemző általános benyomását mindezek alapján motorikus cselekvőkészségként ha-

tározhatjuk meg.
A megnövelt figyelem ennek megfelelően kognitiv cselekvőkészségként írható le,
azaz a feszült figyelem vagy olvasás tipikus magatartásformáinak előkészítéseként,
ami egy megnövelt észlelési és kognitív aktivitást és fókuszálást mutat: Feszült
állapotban a narratív ábrázolás minden részletére ügyelünk, és fokozottan vele
„együtt” gondolkodunk, azaz jóslatokat teszünk a cselekményvezetéssel kapcsolatban és váıjuk azok megerősítését vagy cáfolatát. Azoknak a dolgoknak, amelyek nem tartoznak közvetlenül az adott problémához (pl. a tény, hogy kint beesteledik vagy annak a mérlegelése, hogy a könyv megéri-e az árát), a feszültség
állapotában nem szen telünk figyelmet: nem vesszük észre őket és nem gondolkodunk rajtuk. Az elkalandozások, mint pl. nagy lélegzetű tájleírások egy feszült
kerettörténeten belül azt kockáztatják, hogy az olvasó átugoıja, vagy csak ,,átlósan”
olvassa őket.
A feszültségről alkotott hétköznapi elképzelésünket ennyiben az aktiváció
(arousal) pszichológiai koncepciójának alkalmazásával lehet magyarázni, ami ál-
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tal a feszültségkeltéskor releváns érzelmek sokasága leszűkíthetővé válik azokra
az emocionális programokra, amelyek az aktiváló rendszer algoritmusaival dolgoznak.” Az alacsony vagy null aktivációs potenciállal rendelkező érzelmek, mint
pl. a csendes öröm/szórakozás így elkülönülnek a lehetséges feszültségkeltő érzelmektől. (Így válik kézenfekvővé, miért is képez a feszültségkeltés szempontjából
kritikus pontot pl. a hős időzése a boldogok szigetén.)
Jeffrey A. Gray idegpszichológus különböző idegi aktivációs modellek alapján
az emlősök agyának három különböző aktiváló rendszerét különböztette meg:
a) a viselkedésaktiváló rendszer (behavioral activation system), amely appetitív ingerekkel korrelál és az irányított közelítő magatartásért felelős mint
pl. a célirányos menekülés vagy zsákmányagresszió;
b) a harcolj/menekülj rendszer (ﬁght/flight system), amely averzív ingerekkel
korrelál és az irányítatlan aktivációért felelős, mint pl. a céltalan menekülés
valami elől vagy a védekező agresszió;
c) a viselkedéses gátló rendszer (behavioral inhibition system), amely szintén
averzív ingerekkel korrelál, azonban egy kitérő magatartással (freezing) egyidejűleg fellépő fokozott ﬁgyelemért felelős.” (GRAY 1994)
Ezt a három aktiváló rendszert nem az agy három egymást kizáró alapvető
beállítódásaként kell elképzelni, hanem három speciális funkciójú idegi áramkörként, melyeknek különböző kombinációi építhetők be egy érzelmi programba.
Gray kifejezetten hangsúlyozza, hogy majdnem minden érzelmi tapasztalat ennek a három általa definiált alapvető emocionális rendszernek a keveréke, és
példáit az ideáltipikus formákra - mint a remény és az izgatott öröm (,,hope or
election”) a viselkedésaktiváló rendszerre, a pánik vagy düh (,,panic or rage”)
a harcolj/menekülj rendszerre, és a félelem (,,anxiety”) a viselkedéses gátlórendszerre - csupán illusztratív útmutatónak szánja (GRAY 1994, 246). De ha a Grayhez
köthető különböző aktivációs típusok elkülönítése nem is eredményez egy markáns osztályozási rendszert, bizonyos dominanciákkal már így is lehet dolgozni:
Az imaginárius ingerhelyzetben ezek szerint averzív, vagy taszító ingerek
(mint a vámpír vagy a ketyegő bomba) és appetitív vagy kívánatos ingerek (ide
tartozna pl. a csábító szépség vagy a zsírtól csöpögő vaddisznó) esetén, ha ezek
a szövegben közvetlenül az olvasóra gyakorolt hatásra vannak kihegyezve, első” Az aktiváció pszichológiai koncepciója az ösztönenergiák, ösztöngátlás- és elfojtás főként pszichonalitikusok által képviselt elképzeléseit váltja le. Számol azzal akörülménnyel, hogy a test energiáját előbb elő kell állítani, és ezzel az ilyen jellegű energiamozgosítások eredetének kérdését teszi fel.
° A német terminológiába való átültetésnél BIRDAUMER - SCHMIDT 1999, 648-657-t vettem alapul.
A modellt leegyszerűsített formában mutattam be. Gray megﬁgyelései kondícionális kisérletekből indulnak ki. Ennek következtében az appetitív és az averzív megerősítő ingerekről beszél (jutalmazásl
jutalmazás hiánya, büntetés hiánya/büntetés), ami egy valószínűsíthető viselkedési tendenciát erősít
meg, vagy módosít az étvágygerjesztő és az averzív ingerekkel szemben.
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sorban egy motoros aktiváció (megközelítés, menekülés, harc) testi tünetei várhatóak. Fokozott kognitiv aktivációval mindenekelőtt akkor számolhatunk, ha

a valós motorikus aktivitást a helyzethez nem illőként ítéljük meg - amit a fikcionális ingertárgyakra vonatkoztatva alkalmasint alapesetnek tekinthetünk.
Az ilyen helyzetekből nem következik feltétlenül a motoros aktiváció elfojtása.
Az alkalmazkodás szempontjából sokkal ésszerűbbnek tűnik, hogy azt egy érzelmi

rendszer (kvázi tartalékként) megőrzi arra az esetre, ha a körülmények olyan
irányba változnak, ami hirtelen célszerűnek tűntethet fel egy közelítő, harcoló
vagy menekülő viselkedést. Ez persze nem vezethet egy valós motoros aktivációhoz, amíg a viselkedéses gátlás algoritmusa aktiv, hanem egy passzív kiváró
viselkedést eredményez - melyet megnövelt figyelem és a döntést meghatározó
helyzetre való fókuszálás jellemez. Elsősorban” a kitérő viselkedés ezen reakciótípusának az anticipatorikus motoros aktivációval való kombinációja eredményezi

azt, amit mind köznyelvi mind pszichológiai szóhasználattal stressznek nevezünk.
Amennyiben a ﬁkcionális narratívák hatásaként fellépő feszültség klasszikus eseteként a szövegben megjelenített averzív (és talán szintúgy az appetitív) ingereken

alapuló motoros aktivációt és az ezen ingerek fikcionalitásának köszönhető motoros aktiváció egyidejű gátlását határozzuk meg, akkor a feszültség szempontjából
releváns érzelmi területet a továbbiakban a stresszérzelmekre korlátozhatjuk.
Az aktiváció és a stresszérzelmek koncepciója azonban még nem elégséges
ahhoz, hogy a feszültség hatáskörébe tartozó összes lehetséges testi reakciót pre-

cízen meghatározzuk. Még nem tértem vissza a fent említett akadozó légzéshez
(rendszertelen légzés) és a megnövekedett fájdalomtűréshez. A feszültség ezen
két prototipikus jellemzőjét nem vezethetjük le kielégitően az aktivációból, sőt
a légzés átmeneti kimaradása egy motoros reakcióra felkészítő energiamozgósítás esetében inkább kontraproduktívan hat. Ahhoz, hogy a feszültségnek ez a két
ﬁzikai tulajdonsága is érthetővé váljon, ki kell témi speciﬁkus érzelmi programokra
és azok specifikus fejlődéstörténeti adaptivitására.

3. TIPIKUS FESZÜLTSEOKELTŐ ERZELMI PROGRAMOK
*O
Í

John Tooby es Leda Cosmides evolúciós pszichológusok Schererhez hasonlóan
abból indulnak ki, hogy az érzelmek által kiváltott magatartásformák a viselkedési válaszok nagyarányú rugalmasságát engedik meg. Scherer koncepciójával ellentétben azonban szerintük a latencia fázisban nem egyszerűen egy nem
'° A kis megszorítás abból fakad, hogy a stressz fogalmát különböző jelentésekben használják.
Itt a stressz szűkebb fogalmára hivatkozok (ami a hétköznapi stressz-fogalmunkhoz legközelebb áll).
Tágabb értelemben alapvető félelemreakciókat is (pl. a harcolj/menekülj rendszert) vagy az összes
aktiváló érzelmet (tehát a megközelítéses rendszert is) stresszérzelmekként foghatjuk fel - és a kellemesebb stresszállapotokat szü kség esetén ismét eu-stresszre (jó stressz) korlátozhaljuk stb.
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speciﬁkus második helyzetfelmérés és a viselkedés alkalmazkodása történik. Sokkal inkább a szubmechanizmusok specifikus adaptációs problémákra kiterjedő
kiválasztása játszódik le, méghozzá meghatározott sorrendben az előre beprogramozott ha-akkor szabályok vizsgálata után és a lehetséges környezeti visszacsatolások figyelembevételével. Ezzel kapcsolatban egy érzelmi program ,,belső
kommunikációs rendszeréről” beszélnek (COSMIDES - TOOBY 2001, 103). Milyen
kömyezeti kihívásra adott válaszként kezelhetjük hát a légzés pillanatnyi kimaradását és a megnövekedett fájdalomtürést?
Bár a légzés kimaradása útjában áll az energia mozgósításának, de teljes elcsendesülésnél csökken az ellenség általi felfedezés valószínűsége. Ezért számomra
ésszerünek tűnik azt a tézist felállítani, hogy a légzés kimaradásának fizikai reakciója” elsősorban akkor várható, ha igaznak bizonyulnak az említett (valós
vagy fikcionális) ingerhelyzetre a „ellenség lehetséges jelenlétének” ismérvei. Ha
a helyzetdetektor (COSMIDES - TOOBY 2001, 93) ellenség jelenlétét jelzi, installál egy
érzelmi programot, melynek lefuttatása rendszertelen és halkabb (felszínesebb)
légzéshez vezethet. A félelemérzelmek kategóriájába tartozó összes többi olyan
érzelem esetében, melyek élettelen, fenyegető tárgyakra adott reakciók, egy evolúciós érzelempszichológia keretein belül nem valószínűsíthető a légzéskimaradás,
hiszen nincs funkciója: élettelen tárgyak, mint az eldobott kő, özönvíz, ketyegő
bomba és hasonlók nem tudnak minket észrevenni, így nincs miért lehalkulni.
(Ezzel egy kockázatos elméletalkotásral2 hoztunk példát, mely empirikus felülvizsgálást igényelne.)
Mely érzelemprogramokban számolhatunk a fájdalomküszöb megemelkedésének szubmechanizmusával? A fájdalom a test sajátos vészjelzése, amely megóvja az organizmust attól, hogy elkerülhető szervezetkárosodást szenvedjen el
(DAMASIO 2003, 136-138). Ha ez a vészjelzés rendszeresen kihagy, akkor azzal kell
számolnunk, hogy a fájdalmon alapuló védelem során az élet károsodásának nagyobb veszélye áll fenn annál, mint amitől a fájdalom óv. Más szavakkal: Életveszély esetén adaptív a felszíni sérülések és hasonló kisebb szervezetkárosodások
rizikóját felvállalni, ha ezáltal az életveszélytől való megmenekülés valószínűbbé
válik. Az ehhez tartozó helyzetdetektort „testet és életet fenyegető veszély”-nek
Í

I'.I

" A korlátozás azért szükséges, mivel a +/- légzés séma választása vélhetően túl durva. Mivel
a levegővétel egyéb formáját, amely számomra visszatartott légzésnek tünik, a fájdalomra vagy egy
erőfeszitésre való felkészülés helyzetéből ismerjük. A légzés kimaradásának ez a formája lehet a motoros aktiváció magától értetődő kísérője. Bár valóban alkalmasabb lenne a különböző légzéstechnikáknál +/- légzésszabályozásból kiindulni. Az általam fentebb kifejtett ,,légzés elállása” alatt a légzés
kimaradását értem, amely abból fakad, hogy az ember átmenetileg elfelejt levegőt venni, mialatt elemzi
a helyzetet.
'2 Az empirikus módszerek induktív használatának kritikájáról és a falsziﬁkáló használatának
védelmében lásd (MELLMANN 2006, 21).
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nevezik. (Ez egy lehetséges magyarázatot adhat a Pﬁster által megfigyelt, feszültségfokozó hatással bíró „megnövekedett rizikó”-ra.)'2
Összefoglalva: Ha elfogadjuk, hogy az izmok megfeszülése, az elmélyült és
rendszertelen légzés, a megnövekedett fájdalomtűrés, megnövelt figyelem és csökkent fáradtság a feszültség prototipikus ﬁzikai tünetegyüttesét képezik, akkor
a feszültséghez köthető érzelmek területét az erősen aktiváló, de cselekményre
nem késztető érzelmekkel (stresszérzelmek) azonosíthatjuk, melynek prototipikus központja a félelem (testet és életet fenyegető veszély és/vagy ellenség lehetséges jelenlétének helyzetfeltételeivel).
A feszültség ﬁziológiai jellemzőiből indultam ki, hogy első lépésként kijelöljem
azt az érzelemterületet, amelyet figyelembe kell vennünk a feszültség jelenségének
pszichológiai vizsgálatakor. Bár ezzel még aligha tettiink kijelentéseket arról, hogyan alakulnak ki ezek az érzelmek a narratív fikcióra, ill. irodalomra adott válasz-

ként, és hogyan éljük meg őket. Hogy adhat találatot a „testet és életet fenyegető veszély” helyzetdetektora egy fikcióban? Fenyegeti-e egyáltalán veszély a befogadót,
vagy sokkal inkább a hőst? És ha igen, akkor hogy él meg vajon a befogadó egy
a feszültség ismérveivel bíró olyan érzelrnet, mint mondjuk az átmeneti légzéskimaradást? Miután a feszültség-releváns érzelmi terület körvonalait kijelöltíik, explicitté
kell tenni a kiindulópontként szolgáló irodalompszichológiai alapfeltevéseket.

4. Az IRoDALoMPszIcHoLóoıAI KERETMODELL
Az irodalom érzelmi hatásairól szóló teıjedelmesebb tanulmányban (MELLMANN

2006) Schererre hivatkozva, aki különbséget tett az érzelemkiváltás és a hosszabb
latencia fázis között, valamint Tooby-ra és Cosmides-re, akik megkülönböztetik
az iniciális helyzetdetektort és egy érzelmi program belső kommunikációs rendszerét, különbséget tettem a kiváltó mechanizmus és az adott érzelem lefutási programja között. Ez a különbségtétel elsősorban akkor hasznos, ha az ember a ﬁkcionális ingertárgyakra adott érzelmi reakciókat akarja vizsgálni (MELLMANN 2006).
Elméletem szerint sok minden zajlik le az irodalmi vonatkozású érzelmi élményeinknek köszönhetően, legalábbis a kiváltó mechanizmus szintjén. Ha egy érzelemspecifikus helyzetdetektor (testet és életet fenyegető veszély vagy ellenség

lehetséges jelenléte) találatot ad a regény alapján elképzelt- (egyfajta utánzatként
felfogható) - helyzetben, ai kiváltja az említett érzelmet, azaz bizonyos idetartozó
fizikai folyamatokat mozgásba lendít és telepíti az érzelemspecifikus lefutási
programot (a belső kommunikációs rendszert). A lefutási program azonban (az

egyes érzelmek szerint különböző módon) (MELLMANN 2006, 160-164) reagál arra
a körülményre, hogy az adott inger nem egy valós, hanem egy elképzelt helyzet*2 Kocı-I 2001-ben úgy tünik Koch hasonló megfontolásokat tesz, de nála sem található indoklás.
Mégis el kell ismernem, hogy Koch ,,irodalombiológiája” számomra hermetikusan megközelíthetetlen.
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ben jelentkezik, és ebből levonja az evolúciós szempontból fontos következtetéseket.
Ez a motorikus érzelmek esetében például a következőképp valósulhat meg:
Miután befut az információ, hogy nem áll fenn valós „testet és életet fenyegető
veszély” vagy nincs jelen egy valós ellenség, a lefı.ıtási program a test túlzott megterhelését kivédve a lehető leggyorsabban leállítja az energiamozgósítást (MELLMANN
2006, 162). (Ha tehát a szerző a feszültségteli állapotot hosszabban akarja fenntartani, az adott ingert többször ismételnie kell, hogy újra és újra kiváltsa az érzést.)
Hasonlóképpen történik ez a kiváltó mechanizmusok esetében is: minél többször
alakul ki a félelemérzet, annál jobb, azaz több ﬁkcionális félelemingerre van szükség - enélkül megmagyarázhatatlanok lennének az olyan reakciók, mint a csöndes
borzongás Coppeliustól, Hoffmann ügyvédjétől. Tehát a viselkedési válaszaink
lefutási program alatti finomhangolása a legtöbb esetben oda is vezethet, hogy
benyomásaink alapján nem élünk át olyan erős érzelmet, mint amit pl. egy testet
öltő kísértet jelenlétében megélnénk (ami a félelemérzet lefutási programjával ellentétben bizonyosan más - és viselkedésünk számára konzekvensebb - helyzeti
alkalmazkodást eredményezne). De az, hogy könnyen meg tudjuk határozni egy
olyan jelenet érzelmi minőségét mint pl. a borzongás, azt mutatja, hogy valami
válaszolt bennünk, tehát a helyzet érzelmi jelentőségéről az agyban információk
állnak rendelkezésre. És ezeket az információkat nem kognitív felismerésként
(mintegy az aktívan vizsgált helyzetköriilményekből racionálisan levezetett végkövetkeztetésként), hanem spontán érzelemkiváltásként határoztam meg (MELLMANN
2006, 42) - ami azonban az érzelemnek természetesen minden esetben más lefu tását
eredményezheti.

Az ehhez kapcsolódó másik elvi kérdés arra vonatkozik, hogy valóban Coppeliustól tartunk-e, vagy inkább Nathanaeltféltjük ,,empatikusan”. A kérdést egyrészt az
empátia” fogalmának pontatlan használata veti fel, másrészt a szereplőért való

,,reménykedés és féltés” (hopes and fears) toposz régi hagyományának köszönhető (pl. BORRINOO, 1980, 46). Arra szeretnék rámutatni, hogy nem Nathanael helyében (mintegy empatikusan) félünk, hanem (a) saját magunk félünk attól a helyzettől,
amelyben Nathanael található, és hogy (b) Nathanaelt féltjük. A Valaki féltése más
érzelmi kvalitást mutat, mint a félelem és pontosabb-megfogalmazását jelentené az
,,aggódás” a szereplőért (care and concems) altematív forma.
ál

“ Az empátia önmagában nem érzelem, hanem csak azt a tényt fedi, hogy leképeződik egy
mentális reprezentáció (elképzelés) a másik belső állapotáról.
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4.A) FÉLELEM És FOKALIZÁLÁS
Mivel nyelvi intuíciókra pontosítást alapozhatunk, de érvként nem szolgálhatnak, Hoffmann Homokember című elbeszéléséből kiválasztott szöveghelyeken
keresztül kívánom megvilágítani a fenn taglalt problémát.
Nyikorgott a kapu, kimért, súlyos, döngő léptek közelítettek az előszobán át a lépcső felé. Anyám elsietett előttem a testvéremmel. Nagyon óvatosan kinyitottam apánk szobájának ajtaját. Apánk a szokása szerint némán
és mereven ült, háttal az ajtónak, engem nem vett észre; gyorsan besurrantam, s máris ott lapultam a mögött a függöny mögött, mely egy közvetlenül
az ajtó mellett álló, apám ruháit őrző, nyitott szekrény elé volt húzva. Közelebbről, egyre közelebbről hallatszottak a léptek, különös köhécselés, krákogás, morgás visszhangzott a folyosón... Várakozásteli izgalomtól reszketett a szívem... Most, most: egy utolsó dobbanás az ajtó mögött... valaki
megragadja a kilincset, az ajtó nyikorogva feltárul... Erőt veszek magamon,
és vigyázva kikandikálok. A Homokember ott áll a szoba közepén, szemközt apámmal, vakító gyertyafényben fürdik az arca... A Homokember,

a rémisztő Homokember nem más, mint az öreg Coppelius úr, az ügyvéd,
aki néha nálunk ebédel! (HOFFMANN 1982, 106-107)
Ezt a jelenet kétségkívül tekinthetjük a suspense fiction egyik megnyilvánulásának. Hoffmann kizárólag az én-elbeszélő Nathanael perspektívájából ábrázolja
az eseményt, realisztikus korábrázolással és nyomatékosító ismétlésekkel (halkan-halkan [itt: nagyon óvatosan]; közelebbről, egyre közelebbről; most, most),
a történet plasztikusan tárul szemeink elé, pontosan úgy, ahogy Nathanael átélte. Így kvázi Nathanael szemén keresztül látunk. De vajon átéljük-e Nathanael
hangulatát is? Ez azt jelentené, hogy mind a kísértettörténetek valóságértékéről
kialakult gyermeki bizonytalanságát, mind a homokember-történetek alapján kialakult előfeltevéseit és attól való rémületét, hogy Coppelius és a homokember

egy és ugyanaz a személy, szimulálnánkﬁf* Vitathatatlan, hogy ez egy bizonyos
fokig kétségkívül lehetséges. Természetesen lehet elképzelésünk arról, hogyan is
érzi magát Nathanael, azaz képződhet mentális reprezentációnk az ő szorongó
kedélyállapotáról (és az író ezzel a mondattal „A szívem majd kiugrott a helyéből
a félelemtől és a várakozástól” még explicit információt is szolgáltat ehhez). Ez
azonban valamelyest más, mint a saját félelmet átélni (TAN 1994, 24). A félelemérzet, amit önmagunk élünk meg és ami alapján a helyzetet feszültnek ítéljük, meggyőződésem szerint nincs ráutalva ilyen empatikus reprezentációra, hanem az
olvasó közvetlen reakciója a fikcionálisan megjelenített félelemkeltő szituációkra
(,,hangzavar”, ,,erőszal<Os”, ,,bizonytalan”, ,,állatias”, „elháríthatatlan közeledés” stb.).
'5 A Szimuláció koncepciójáról ebben a kontextusban (OATLEY - GHOLAMAIN 1997, 269).
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Az, hogy a saját érzelmeink valamelyest hasonlóak a szereplőéihez, egy gyakori,
de semmiképpen sem kényszerű egybeesés. Természetesen a szekrényben ülő
Nathanaelre való fokalizálás a legalkalmasabb arra, hogy a helyzetet ellássuk az
említett félelemingerekkel (pl. az embernek szüksége van egy térben és időben
meghatározott fokalizációs pontra, hogy kiváltsa (megrendezze) az ,,elháríthatatlan közeledés” félelemingerét)“'. De elméletileg lehetséges lenne egy olyan
elbeszélés is, amely egy félelemkeltő helyzetet ugyanilyan hatásosan ábrázol de
mindeközben vagy semmilyen szereplőt nem jelenít meg,"' vagy egy semmit sem
sejtőt,“' esetleg egy félelmet nem ismerő” szereplőt mutat be.

4.E) FÉLTÉS És EMPÁTIA
Ugyanígy elképzelhető lenne egy olyan elbeszélés, amelyben nincs semmilyen
közvetlen feszültséginger, hanem - a külvilág teljes kizárásával - csupán a szereplő belső szorongó kedélyállapotát ábrázolja. Egy ilyen elbeszélés nem nyújt
olyan ingert, ami átélt félelmet vált ki a befogadóban, hanem csupán azon érzelmi
terület számára jelent ingert, amit a filmtudománnyal foglalkozó Ed S. - H. Tan
,,empatikus érzelemnek” nevezett el. Tan különbséget tesz a ,,közvetlen”, egyene-

sen a ﬁkcionális szituációra vonatkozó, és az ,,empatikus”, a szereplő kedélyállapotára és belső élményére vonatkozó érzelmek között, és határozottan kiköti:
„Hogy mely érzelmet nevezem empatikusnak független attól, hogy vonha tó-e párhuzam a szereplő és a néző érzelmei között; a kérdés, hogy a helyzet szereplő általi értékelése meghatározó-e a néző érzelmeire nézve. A szánakozás egy empatikus érzés, mint ahogy a káröröm is, pedig ez utóbbi
esetében a néző érzelmei ellentétesek azzal ahogy a szereplő a (negatív)
helyzetet értékeli. Bár abban az esetben, ha a nézők nem lennének tisztában

„If Hasonlóan Tooby és Cosmides megfontolásaihoz (COSMIDES - TOOBY 2001) a szociálisan kommunikált, tehát irodalom által közölt tapasztalatot hasonlóan kell formatálni mint a valós tapasztalatot, ill. az esztétikai élmény médiumát hasonlóan formatáljuk, mint a valós élményt. Erre a célra
a fokalizáció egy kvázi antropomorf vagy szereplői észlelési területre valóban az egyik legfontosabb
elbeszélői eszköz. (MELLMANN 2006, 21.)
"ˇ Elképzelhető lenne az úgymond hátborzongató atınoszférájú vagy expozitorikus ábrázolás az elbeszélés bevezetésében, tehát még a szereplők bevezetése előtt, pl. egy éjszakai temető, felnyíló sírokkal, a holdfényben gyülekező élőhalottakkal, és hasonlóképp gondolhatunk Shakespeare Machbethjének boszorkány-introjára.
"-" Itt a klasszikus ﬁlmmotívumokra gondolhatunk, mint a gondtalanul tusoló áldozatra, aki nem
hallja a betörőt, vagy a ketyegő bomba közelében játszó gyerekekre.
'° Lessing ilyen szempontból írta le Johann Friedrich von Cronegk két mártírdrámájának szereplőjét: számukra mártírrá válni és meghalni annyi, mint egy pohár vizet inni.
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azzal, hogy a karakter hogyan ítéli meg a helyzetet, nem tapasztalnának
kárörömöt”2° (TAN 1994, 18).
Hogy még jobban megvilágítsuk a ,,közvetlen" érzelmi reakció és az ,,empatikus” érzelmi reakció közti különbséget és a különbségtétel szükségességét, vegyünk egy másik jelenetet Hoffmann Homokemberéből:
[Coppelius] izzóvörös fogót kapott elő, a gomolygó gőzökbe nyúlt, és
csillogó masszát tépett ki vele, melyet buzgón kalapálni kezdett. Arra lettem figyelmes, hogy emberarcok tiinedeznek fel körös-körül, de szem nélküliek: a szemek helyén iszonyú, mély, fekete barlang...
-Ide a szemekkel, ide a szemekkel! - kiáltotta Coppelius tompán dörgő
hangon. Vad rémület fogott el, felsikoltottam, s rejtekhelyemről kizuhantam
a padlóra.
- Kis bestia!... Kis bestial... - csapott le rám Coppelius dühös fogcsikor-

gatással, azzal fölkapott, s a tüzhelyre hajított, melynek lángja máris perzselni kezdte a hajamat.
- Megvan a szem... a szemecske... pompás gyermekszemecske... - dünynyögte Coppelius, miközben egy marék izzó port merített a tüzből, s lendületet vett, hogy a szemem közé csapja. Ekkor az apám könyörgőn égnek
emelt kézzel felkiáltott:
- Mester! Mester! Az én Nathanaelem szemét ne bántsdt... Ne bántsdt...
Coppelius velőtrázó kacajt hallatott.
- No jó, hát tartsa meg a fiatalúr a szemétt... süvöltötte. - Hadd pityeregje el a magáét ezen a világon; de előbb azért vizsgáljuk meg a szerkezet

kezét meg a lábát. - Azzal kíméletlenül csuklón ragadott, hogy csak úgy
ropogott, lecsavarta mindkét kezemet, majd a lábamat is, és összevissza

cserélgette őket.
- Sehová sem illik! Úgy jó, ahogy voltt... Értette az öreg a módjátt... -

súgta-sziszegte; s közben minden elsötétült, elfeketült körülöttem, minden
idegszálam, minden porcikám görcsbe rándult... aztán nem éreztem többé
` semmit... (HOFFMANN 1982, 108-109)
A dörgő, fogcsikorgató, velőtrázóan nevető és sziszegő Coppelius még mindig közvetlen félelemingerként v`an jelen. De itt már a rettegő Nathanael személye is központi érzelemkeltő ingerré válik: szegény gyermek, akinek felperzselik a haját, kezeit és lábait lecsavarják, a végén még talán a szemét is kiégetik
és halálfélelmet kell elszenvednie. De ebben az esetben sem Nathanael helyében
félünk, olyan értelemben, hogy bizonyos mértékben átéltük vele a félelmét, hanem
részvétet érzünk iránta - mert el tudjuk képzelni, hogy érzi magát. Ezenfelül iszo2" Michnay Balázs fordítása.
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nyodunk a támadó kegyetlenségétől és megbotránkozunk rajta, főként ha elképzeljük, hogy mit érez (vagy inkább: nem érez). Ugyanúgy csodálhatjuk egy barokk
mártírtragédia hősét, mert látjuk, milyen állhatatosan tűri a kínokat stb. A Tan
által említett empatikus érzelmek a recepciós folyamatban a szociális diszpozíciónk érzelmi területéről származnak: az érzelmek azon csoportjából, melyek
egy szociális kölcsönösségre reagálnak, ezért ezek a feszültségkeltő folyamatok
gyakran a másik sajátos kedélyállapotára is fogékonyak, azaz beépítették az empátia algoritmusát.
Összefoglalva: Az az irodalmi mű által kiváltott érzelmi reakció, mely a feszültség szempontjából releváns, alaphelyzetben az olvasói psziché közvetlen válasza
a képzeletbeli ingerhelyzetre (a feszültség-releváns érzelmi program helyzetdetektora találatot ad). A szereplői érzelmek hatást gyakorolnak az Olvasók általános
érzelmi reakcióira, sőt egy érzelmi reakció tárgyai is lehetnek (a szociális diszpozícióink területéről). Mégis határozottan el kell különítenünk a szereplői és az
olvasói érzelmeket, mivel ezek ugyan néha egybeesnek (szereplő és olvasó ugyanarra az elképzelt helyzetre reagál), de nem alakulnak magától értetődően mindig
ugyanúgy (a szereplő bizonyos kömyezetben másként reagál egy szituációra, mint
az olvasó; az olvasó ezenfelül reagál a szereplőre is).
Fontos ez a pontosítás, ha végül még egy pillantást vetünk a prototipikus ﬁzikai és viselkedéses feszültségtünetekre és feszültségkeltő érzelmekre. Az elképzelt ingerhelyzet averzív ingerei csak akkor mérvadóak aktiváló és feszültségkeltő

érzelmi ingerként, ha ezeket az olvasó közvetlen, nem empatikus ingerekként
fogja fel. Csak akkor léjinek működésbe a testet előkészítő aktiváló szubmecha-

nizmusok, ha az olvasóban kiváltanak egy evolúciós indíttatású, egy bizonyos ingerhez
köthető érzelmet. Más szavakkal: Nem az a releváns a feszültség szempontjából,
hogy a titkosügynökség a bombától vagy az ártatlan szűz a vámpírtól fél, hanem
maga a bomba és a vámpír az. Ha ezek megvalósulnak, azaz ha az író ezeket az
ingereket megfelelő módon ábrázolja, akkor ezek közvetlen ingertárgyként hatnak az olvasóra. A szereplők érzelmei - ill. az olvasó képzeletének empatikus reprezentációi ezekről fontosak lehetnek az olvasói oldal érzelmi reakcióinak összességére nézve, amennyiben esetleg aggódunk a hősért, de nem elengedhetetlenek
a feszültségkeltés szempontjából.
_.
Visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy vajon lehet-e a megnövekedett nyáltermelés és a szexuális izgatottság a regény lehetséges feszültség-releváns ﬁzikai
kísérőjelensége, azaz hogy a táplálkozás és a szaporodás érzelmi programjainak
helyzetdetektorai adnának-e találatot a suspense ﬁction-ben. Először is ezekre
ugyanaz érvényes mint a félelem- és stresszérzelmek kiváltómechanizmusaira,
az elképzelt ingerhelyzet appetitív ingereire éppúgy mint az averzív ingerekre:
A feszültség szempontjából nem az a fontos, hogy a titkosügynök a kiállt nehézségek után kész az elmaradhatatlan pásztorórára, hogy a szűz tudatosságának
egy bizonyos szintjén vágyik a vámpírharapásra, vagy Asterix és Obelix várják
a záró lakomát, hanem a csábító szépség, az erotikus konnotációkkal bíró vám-
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pír, és a zsírtól csöpögő vaddisznó fontos. Már amennyiben ezek megvalósulnak: azaz ha az író megfelelő módon ábrázolja őket. Azaz nem szeretném kizámi
a líbidói-fogyasztói terület aktiválórendszerét és szöveg-ingereit a lehetséges
feszültséggeneráló fizikai kísérőjelenségek és szövegingerek csoportjából, mert
az életvilágban ezek az érzelmi programok is dolgoznak a feszültséggel (ha pl.
a szexuális feszültségről beszélünk), tehát alkalmasak lennének egy poétikai feszültségkeltésre.2' Nem szeretrıém végérvényesen eldönteni, hogy az étvágyat és
a szexuális izgatottságot vajon azért nem kapcsoljuk-e alapvetően a feszültséghez,
mert számunkra triviálisnak és illetlennek tünik, vagy azért, mert valóban kevésbé
fontos arra vonatkozóan, amit általában feszültségként tapasztalunk meg. Ha alaposan elgondolkozunk ezen, amit még meg szeretnék tenni, mindenképp a második lehetőségnek tulajdonítanánk nagyobb valószínűséget.
Annak, hogy appetitív ingerek majdnem ugyanolyan gyakran bukkannak fel
a suspense fiction-ben mint averzív ingerek, véleményem szerint nem az az írói
szándék az oka, hogy ezeket az ingereket közvetlenül ható aktiváló ingerekként
jelenítse meg a szerző, sokkal inkább az, hogy egy script-szerű cselekménykeretet
vagy (empatikusan konstruálható) információt szolgáltasson a hős motivációjáról. Más szavakkal: számomra úgy tűnik, hogy a libidinális-fogyasztói terület motívumait22 nem ingemek szánja a szerző, sokkal inkább a kognitiv aktivitás indítékának. A csábító szépség ismételt felvillantása a cselekmény közben vagy a szereplő
ismétlődő szóözöne a végső ünnepi lakomáról kevésbé szolgálják az ilyen célok
érzelmileg hatásos kivitelezését (melyek - a kiváltómechanizmusok szintjén - az
olvasó vágyait is felébreszthetik), sokkal inkább tudatos segítségnyújtást jelentenek a befogadó problémaközpontú gondolkodása számára. A befogadó előre
akarja látni, hogy „az egész mire fut ki”, és így a feszültségnek ezt a módját, azaz
kognitív aktivációt él át. Így pl. mindenképpen nagy feszültséggel követhetjük,
hogy ,,a végén egymáséi lehetrıek-e” a szerelmesek, anélkül, hogy mi magunk az
egyik vagy másik fél vonzerejére figyelnénk, és ehhez tudnunk kell- és itt jön be
a képbe az empátia és a kognitiv heurisztika - hogy ők ketten valóban akarják-e
egymást, hogy tényleg szeretik-e egymást, milyen akadályok gördülnek az útjukba stb.23
Fordította: Surinás Olga

Í

(Mellmann, Katja. /2007/ Vorschlag zu einer emotionspsychologischen Bestimmung
van ,,Spannung In: Eibl, Karl- Zymneı; Rüdiger - Mellmann, Katja. /Szerk./ Im Rücken
der Kulturen. Paderborn, Mentis, 241-265. /Részlet./)
2' Anz egy Buddenbrook-idézettel illusztrálja, hogy a megközelítő rendszer ilyen jellegű feszültségélményei hogyan is néznének ki. (ANz 1998)
22 Itt a szépirodalom klasszikus esetéről beszélek. A pornografikus, pragmatikus célú irodalomban az appetitív ingerek nagyon is közvetlen kiváltó szereppel bírnak.
22 Az elválás sémájáról a viszontlátás makrostrukturájával. (ANz 1998) és (TAN - FRIJDA 1999)
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DAVID HERMAN
Bevezetés a történetvilágok logikájába

TÖRTÉNETVILÁG vs. TÖRTÉNET
A történetvilág (storyworld) fogalmát először is a narratológusok által használt
történet (story) fogalmával kell összevetnünk, amely azt jelöli, hogy mi történt, szemben a diskurzussal, amely a történtek elmondásának hogyan-jára utal. (CHATMAN 1978).
Gerald Prince (1987) az elbeszéléselmélet számos kutatójának az évek során javasolt rokon fogalmaira építve a 'történetet' az alábbi módon definiálja:
[A történet - ford.] a narratíva tartalmi síkját jelöli, szembeállítva annak kifejezési síkjával vagy más néven a diskurzussal [vö. HJELMSLEV 1954,
1967]; a narratíva történéseiről (a mi történetről) és nem az elmesélés mikéntjéről szól; az elbeszélt tartalomra, és nem az elbeszélés [Ricardou-i értelemben vett] aktusára koncentrál; a narratíva által megjelenített létezőket és
eseményeket foglalja magában.
[A történetet] a fabula (a cselekménnyé
szervezett alapvető események láncolata), semmint a Szüzsé vagy a cselekmény alkotja. (PRINCE 1987, 91)

[...]

A történetvilág fogalmával meglátásom szerint képesek vagyunk annak megragadására, amit a narratív értelmezés ökológiájának nevezhetünk. A befogadó,
miközben igyekszik megérteni egy elbeszélést, nem csupán azt próbálja rekonstruálni, hogy mi történt- ki, mit, ki ellen, kivel, milyen időtartam alatt, hányszor tett
és mindezt milyen sorrendben -, hanem azt a kontextust vagy a kömyezetet is,
amelybe ágyazottan az egyes létezők (existen ts), azok tulajdonságai, valamint azok
a_ cselekvések és események megjelennek, amelyekben e létezők többé-kevésbé
központi szerepet játszanak. [...] Ez a kömyezet, amely minden esetben perspektivikusan megszűrt, nem csak időben, hanem térben és időben is strukturált, még ha
a történet klasszikus felfogása hˇäjlamos is nagyobb jelentőséget tulajdonítani a sorrendiségnek a térbeliséggel szemben. [...] [A befogadók] tehát annak érdekében,
hogy értelmezni tudják a narratíva szereplőinek cselekedeteit, e cselekedeteket,
Georg Henrik von Wright (1966) szavaival élve, igyekeznek elhelyezni egy tágabb
cselekvési szituációban. Ez a szituáció a cselekvések leírásának lényegi eleme.
Egy cselekedet kizárólag abban a cselekvési szituációban, vagy másképpen fogalmazva „cselekvésre való lehetőségben” váljl< észlelhetővé, megfigyelhetővé, amelyben kibontakozik; és amely tartalmazza a világ azon állapotát is, amely akkor állna
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fenn, ha a szóban forgó cselekedet nem következett volna be (voN WRIOHT 1966,
123-124). Hamlet azon tette, hogy leszúrja Poloniust, akkor nyeri el valódi jelentőségét, amikor szembeállítjuk a világ egy olyan állapotával, amelyben Hamlet nem
szúrja le a tolakodó tanácsost. Még általánosabban fogalmazva azt mondhatjuk,
hogy a történetvilág kifejezés azt emeli ki, hogy az értelmezők egyes állapotok,
események és cselekedetek sorozatának rekonstruálása során nem egyszerűen csak
egymáshoz illesztik az eseményeket, hanem az elemek környezetét is feltáıják.
A befogadókat nem csupán az foglalkoztatja, hogy az események darabkáit egy lineáris idővonal mentén felsorakoztassák, hanem igyekeznek megvizsgálni ennek

az idővonalnak a jelentőségét is, amely az elbeszélt események világában lehetséges egyéb fejleményekkel történő ütköztetések révén áll elő (vö. RYAN 1991,
109-174). A narratív megértéshez Szükség van arra, hogy a befogadók képesek
legyenek meghatározni, hogy az elbeszélt cselekedetek és események hogyan viszonyulnak ahhoz, ami a múltban történhetett volna, vagy a jelenben (altematív
módon) lejátszódhatna, valamint, hogy az eddigi történések eredményeképpen mi
következhetne még be. Ezek a narratív kontextusok létrehozásának szempontjából lényeges feldolgozó stratégiák megléte is indokolja azt, hogy a történet terminus helyett a történetvilág kifejezés használatát részesítem előnyben.

TÖRTENETVILÁOOK, DEIKTIKUS CENTRUMOK És LEHETSÉGES vILÁc-:OK
A tárgyalt terminológiai váltást az is motiválja, hogy a narratológusok az elmúlt években igen produktiv módon használták a különféle világok fogalmát. E tekintetben a történetvilág terminussal a narratíva világteremtő erejének egy elemét
kívánom hangsúlyozni, nevezetesen azt, hogy képes elrepíteni a befogadót az itt
és most Szemtől szembeni interakciójából, vagy egy nyomtatott szöveggel, esetleg
filmes narratívával való találkozás tér-idő koordinátáiból oda, ahol az itt és most
annak a világnak a deiktikus centrumával egyenlő, amelyről az elbeszélés szól.
Erwin M. Segal (1995) ezt illetően a következőképpen fogalmaz:
'QD

[A]mikOr valaki egy narrativát olvas [néz vagy hallgat], oly módon, ahogyan azt Olvasnia [néznie vagy hallgatnia] kell, a folyamat gyakran megköveteli az egyéntől, hogy a narratíva világán belül elfoglaljon egy kognitív
pozíciót. A narratíván belüliapozíció egyfajta központként szolgál, ahonnan
a befogadó az egyes mondatokat értelmezi. Az olyan deiktikus kifejezések,
mint például az itt és most pontosan erre a konceptuális helyzetre - a deiktikus centrumra - utalnak. A deiktikus váltás elmélete [Deictic Shift Theory DST] szerint a deiktikus centrum gyakran áthelyeződik abból a kömyezeti
szituációból, amelyben az egyén a szöveggel találkozik, egy olyan helyre,
amely a diskurzus világát reprezentáló mentális modellen belül található
(SEGAL 1995, 15; vö. GALBRAITH 1995, ZUEIN - HEWITT 1995).
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Mindezt a következőképpen tudnánk újragondolni más fogalmakkal: ahhoz,
hogy egy narrativát értelmezni tudjunk, szükség van arra, hogy átálljunk a lehetséges világok észleléséhez és értelmezéséhez szükséges tér-idő koordinátákra,
amelyek többé-kevésbé különbözőek attól a világétól, amelyet a történetet mesélő
vagy a történetet értelmező személyek a valóságként tartanak számon (DOLEÍEL
1998; PAvEL 1986; RYAN 1991). Marie-Laure Ryan (1991) rámutatott arra, hogy

a befogadók a ﬁkcionális elbeszélések értelmezése során egy altematív lehetséges
világra váltanak, és a ﬁkcionális és az aktuális világ közötti elérhetőségi relációkat
számos tényező befolyásolja (RYAN 1991 ; 31-47).' A fikcionális világban például
nem feltétlenül jelennek meg az aktuálisnak tartott világ tárgyai, továbbá az is
lehetséges, hogy ezen tárgyak nem bírnak ugyanazokkal a tulajdonságokkal, mint
az aktuális világban. A fikcionális világban elképzelhető, hogy léteznek székek,
és az is elképzelhető, hogy nem, lehet, hogy ezek a székek villa méretűek és az is
lehet, hogy hat rájuk gravitációs erő, de az is lehetséges, hogy nem. Ryan mindezt a következőképpen fogalmazta meg: „A fikciót alapvetően egyfajta közép-

pontáthelyezés (recentering) jellemzi, amely során az egyén fogalmi univerzuma
helyébe egy alternatív lehetséges világ [Altemative Possible World - APW] lép”
(RYAN 1991; 26). Vagy Segal (1995) szavaival élve: „A fikcionális narratíva olvasói
és szerzői az aktuális világ egy szituációjából áthelyezik a deiktikus centrumukat
úgy, hogy önmagukat egy olyan helyszínen képzelik el, amely a történet világán
belül található. Ez a helyszín kognitív struktúraként reprezentálódik, és gyakran

a ﬁkcionális világra, vagy akár egy fiktív szereplő szubjektív terére jellemző idő
és tér elemeket is tartalmaz” (SEOAL 1995, 15).
Lényeges, hogy a nem fikcionális (retrospektív) elbeszélések értelmezése során nem egy altematív lehetséges világba helyezkedik bele az olvasó, hanem egy
olyan lehetséges világba, amely az aktuálisnak tartott világ egy korábbi - esetleg
azzal versengő - változata. Egynél több történet létezhet például az antibiotikumok felfedezéséről, a Római Birodalom bukásáról vagy arról, hogy mi történt az
írországi Dublinban az 1916-os húsvéti felkelés idején. A befogadóknak ezen típusú

narratívák megértésékor éppúgy. mint a fikció értelmezése során, át kell lépniük
abból a ,,kömyezetből, ahol a szóban forgó szöveggel találkoznak” egy lehetséges világba, a történet világába és el kell foglalniuk a világ deiktikus centrumát.
A fikciók azonban ,,önállóan létező” történetvilágokat ábrázolnak, amelyek létezését más történetvilágokkal nem lehet megcáfolni (vö. COHN 1999; RYAN 1997).
Jean Rhys Széles Sargasso-tengér (1993) című műve sem cáfolja Charlotte Brontë
Jane Eyre (1960) című regényét, hanem éppen hogy kiegészíti azt. E folyamat során, amit Lubomír Doleăel (1998, 199-226) „irodalmi transzdukciónak” (literary
transduction) nevez, az egyik ﬁkcionális világ kitágítja egy másik határait azzal,
hogy felvázol egy „utódvilágot” (successor world), amely természetesen időben
' A logika és a filozófia lehetséges világai és az irodalom fikcionális világai közti különbségről
bővebben lásd DOLEÍEL 1998: 16-24, RONEN 1994.
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akár meg is előzheti az „előzményvilágot” (protoworld). Az utódvilágban az eredeti
mű szereplői számos új konstellációban jelenhetnek meg, és az előzményvilág jó
néhány más módon kitölthetetlen üres helye is kiegészülhet. Ezzel ellentétben az
orvostudományi áttörésekről vagy az ókori civilizációk felemelkedéséről és hanyatlásáról szóló nem fikciós elbeszélések összehasonlíthatók és falsziﬁkálhatók

más, ugyanazon eseményekről szóló egymással versengő történetekkel. Zavarba
ejtő, ha az egyik húsvéti felkelésről szóló narratíva az íreket a spártaiakkal vagy
a törökökkel állítja szembe, egy másik pedig a felkelés céljaként az angol gyarmatosítást nevezi meg. Összegezve, a történelmi elbeszélések történetvilágai másfajta viszonyban állnak egymással mint a ﬁkcionális narratívák történetvilágai
- még akkor is, ha az utóbbiak a transzdukción keresztül a korábbi fikciókkal
párhuzamban állnak, azokat kiegészítik vagy e ﬁkciókkal polemizálnak.2
Lényeges kiemelni ezen a ponton, hogy a történetvilág terminus jelen tanulmányban használt definíciója mind a fikcionális, mind a nem ﬁkcionális narratívákra alkalmazható. Minden narratívának világteremtő ereje van, az más kérdés,
hogy a befogadók, a narratíva típusától függően, más-más módon értékelik világaikat. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a narratívák világteremtő ereje szolgálhat magyarázattal arra, hogy egy elbeszélés miért lehet magával ragadó, és
hogyan képes elröpíteni az értelmezőt olyan helyre és időbe, ahová feltétlenül meg
kell érkeznie ahhoz, hogy a narrativát értelmezni tudja (GERRIO 1993; RYAN 2000;
K. YOUNO 1987). Érdemes újra kiemelni, hogy amennyiben a történet fogalmat
annak strukturalista felfogásában használnánk, azaz a narratív megjelenítés által a cselekménybe rendezett események és létezők fogalmaként értelmeznénk,
nehézségbe ütköznénk a narratívák imént említett különleges potenciáljának magyarázatát illetően. A narrativát befogadó személy nem pusztán az eseménysor
és a szereplők újrakonstruálását végzi, hanem a képzelőereje (az érzelmei és az
ösztönei) segítségével felépít egy olyan világot, amelyben amellett, hogy bizonyos
dolgok léteznek és megtörténnek, vannak olyan dolgok is, amik számítanak, felzaklatólag hatnak, undorítóak, nevetésre vagy bánatra adnak okot, és így tovább
- mind a narratíva résztvevői, mind pedig a történet befogadói számára. A történetvilág, amely tehát jóval többet foglal magában egy rekonstruált idővonalnál
vagy a létezőkről készített listánál, egy olyan mentálisan és érzelmileg meghatározott kömyezet, amelyben a befogadók kognitív és képzeletbeli reakciók komplex elegyét élik át, beleértve például az együttérzést, az oksági következtetéseket,
az azonosulást, bizonyos történések értékelését, a feszültséget és így tovább.

2 A ﬁkcionális és történeti világok ,,makromorfológiáját” érintő különbség vonatkozásában vö.
Doleăel 1998, 256-261. Például míg egy fikció mindenféle világtípust megjeleníthet, addig a történeti
világok csak fizikailag lehetséges világok lehetnek.
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MENTÁLIS MODELLEK, DISKURZUS MODELLEK És KONTExTUÁLIs KERETEK
Általánosabban fogalmazva, a jelen írás a történetvilágot egy sajátos mentális
modellként értelmezi? Bár ezen írás teljes terjedelmére szükség van ahhoz, hogy
körbejárjuk a narratívák megértését megalapozó mentális modellek természetét
és feladatait, azonban egy-két bevezető gondolat segíthet abban, hogy könnyebben elhelyezzük azt a fajta felfogást, amelyet a következő fejezetekben körvona-

lazok.
Johnson-Laird (1983) merőben új szemléletű munkájában kifejti, hogy a mentális modellek hogyan jelentek meg mint elméleti konstruktumok, amelyeket azért
hoztak létre, hogy mind az explicit, mind az implicit következtetéseket megragadhassák (JOHNSON-LAIRD 1983, 397). Johnson-Laird abból a látszólag egyszerű

elképzelésből indul ki, hogy a gondolkodás a világról alkotott belső reprezentációink alakítása (JOHNSON-LAIRD 1983, X; vö. CRAIK 1943), és amellett érvel, hogy
a következtetéses folyamatok sokkal jobban szemléltethetők mentális modellek
mint a más kutatók által előnyben részesített „mentális logika” formális szabályai
segítségével (JOHNSON-LAIRD 1983, 24-34):
Ma már teljesen elfogadott az a feltételezés, hogy a mentális modellek
központi és egységesítő szerepet töltenek be a tárgyak, tényállások, esemény-

sorok, a világ és a mindennapjaink társas és mentális cselekedeteinek mentális leképezésében. Lehetővé teszik, hogy az egyén következtetéseket
vonjon le, eseményeket jósoljon be, jelenségeket értsen meg, valamint azt,
hogy képes legyen megfelelően cselekedni, a cselekedetet végrehajtani, és
mindezen túl pedig képes legyen bizonyos történéseket közvetett módon
megtapasztalni. E modellek lehetővé teszik, hogy a nyelv segítségével reprezentációkat hozzunk létre, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket az
aktuális világban szerzett közvetlen tapasztalataink alapján alakítunk ki;
valamint a megértés és észlelés útján a szavakat hozzákapcsolják a világ
dolgaihoz. (JOHNSON-LAIRD 1983, 397)
„_ A lehetséges mentális modellek halmazában megjelenő mentális reprezentációkra vonatkozó megszorítások (pl. komputációs kezelhetőség, véges méret,
takarékosság a mentális modellek tényállásokba való leképezésében) alapján
Johnson-Laird (422-430) egy olyan tipológiát dolgozott ki, amely a mentális modelleket hat főbb
modell (viszonyt kifejező, téri, időbeli, mozgást kifejező, dinamikus és képi) és négy konceptuális modell (monadikus, viszonyt kifejező, metanyelvi,
3
Feltételezem, hogy a narratív megértésben részt vevő mentális modellek megkövetelik az értelmezőktől, hogy a történetvilág entitásait és eseményeit egy adott szituációban lévőként konstruálják
meg, azaz egy adott tér-idő kontextusban, melynek ﬁzikai, történeti, szociális és az interakciót érintő
dimenziója is van.
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halmazelméleti) kategóriájába sorolja. E tipológia érdemeinek kifejtése, nem beszélve annak a kognitív pszichológia területén korábban végzett kutatásokhoz
való kapcsolódásáról, túlságosan messzire vinne. Ehelyett a következő rész kifejezetten a beszédmegértésre koncentrál e megközelítés néhány lényeges vonatkozása szempontjából. Még pontosabban fogalmazva, azt vizsgálom, hogy hogyan
kapcsolódnak a mentális modellek a szövegek és diskurzusok feldolgozásához,
beleértve az elbeszélt (narratív módon szervezett) szövegeket és diskurzusokat is.
A lehetséges világokhoz hasonlóan, amelyeket „úgy is felfoghatunk, mint különféle tényállások elvont gyűjteménye, amely nem azonos az azokat leíró mondatokkal" (PAVEL 1986, 50), általánosságban a mentális modellek is megragadhatók az egyes helyzetek nem-nyelvi reprezentációinak formájában, amelyeket egy
mondat vagy mondatok halmaza, azaz a diskurzus ír le (R. STEVENSON 1996, 56).
Rosemary J. Stevenson (1996) Jonhson-Laird munkájára alapozva az alábbi módon
adja meg a mentális modell definícióját:
[Egy mentális modell] struktúráját tekintve inkább a világ egy részére,
mint egy nyelvi struktúrára hasonlít, mivel nem egy diskurzust, hanem

egy diskurzus által leírt tényállást reprezentál. Egy mentális modell tartalmazhat olyan információt, amely a diskurzusban nem jelenik meg explicit
módon, azonban az általános háttértudás segítségével az egyén következtetéseket von le a diskurzus propozícionális reprezentációjával kapcsolatban. (...) Ezen elvont konceptuális reprezentáció a leírt szituáció mentális
modelljének tekinthető (R. STEVENSON 1996, 56).

Alan Garnham és Jane Oakhill (1996) hasonlóan vélekednek egy szöveg mentális reprezentációja és annak nyelvi reprezentációi közti különbséget illetően.
Stevensonnal egyetértve azt állítják, hogy egy Szöveg megértése konstruktív folyamat, amely során ,,a szöveg explicit információit (szinte minden esetben)

össze kell kapcsolnunk a világról alkotott releváns tudással” (OAKHILL 1996, 316;
vö. SPEELMAN - KIRSNER 1990; vAN DIJK - KINTSCH 1983, 336-351).*' Mi több, ha
a beszédmegértést a mentális modell elmélet kontextusában vizsgáljuk, akkor azt
mondhatjuk, hogy egy szöveg megértését ahelyett,-hogy azt mondatok reprezentációinak láncolataként fognánk fel, inkább integratív folyamatként kell értelmeznünk. „Egy szövegről készített mentális modell bizonyos fokig maga alkotja a szöveg következő mondatának értelmezéséhez szükséges kontextust (vagy annak
egy részét). Az értelmezés e folyamata megváltoztatja a kontextust azáltal, hogy
gyarapítja a modellt, és az így létrejött új modell pedig újfent a szöveg következő
mondatának értelmezéséhez szükséges kontextussá (vagy annak egy részévé) vá4 Miként azt Rolf A. ZWAAN megjegyzi (1996: 243-245), a nyelvi megértést vizsgáló legújabb írások
feltevése szerint a szövegértés három síkon zajlik: a felszíni struktúra, a propozícionális szövegbázis
és a szituációmodell szintjén. A mentális modell megfeleltethető e séma szituációmodell fogalmának.
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lik” (OAKHILL 1996, 316). Garnham és Oakhill (1996) szerint ezen integratív folyamat legfontosabb vonása, hogy ,,referenciális kapcsolatokat hoz létre. A mentális
modell keretben szemlélve a referenciális kapcsolatok létesítése alatt azt értjük,
hogy azonositunk valamit a világban, amelyet az éppen aktuális mondatban szereplő nyelvi kifejezés referenseként az addig létrehozott modellben szereplő típusok (token) egyike helyettesít” (OAKHILL 1996, 320). A szövegek értelmezésének
mentális modell-elmélete tehát azt állítja, hogy az értelmezés során központi szerepet játszó következtetések pontosan ahhoz elengedhetetlenek, hogy az aktuális
mondat referáló kifejezéséinek referenseit meghatározzák (GARNHAM - OAKHILL
1996, 322). (Alább kitérek arra a kérdésre is, hogy a narratív szövegek megértése
során szükség van-e előtérbe helyezni egyéb típusú következtetéseket is.)
A mentális modell elmélet áthatja a diskurzusmodellekről alkotott elképzeléseket is, amelyekre a nyelv megértésének szélesebb körű kognitiv tudományi megközelítése a jellemző. A diskurzusmodelleket felfoghatjuk olyan emergens és dinamikus értelmezési keretként, amelyet a párbeszéd résztvevői egymással közösen
együttműködve hoznak létre annak érdekében, hogy az éppen elhangzó megnyilatkozást kölcsönösen egyértelművé tegyék. A diskurzusmodellekkel kapcsolatos elméletek alapvetően elutasítják azt az elképzelést, amit Michael H. Reddy
(1979) ,,csatorna-metaforának” (,, the Conduit metaphor”) nevezett el, és amely
szerint a nyelvi kifejezések és egyéb szemiotikai jelenségek csupán puszta csator-

nák, amelyek gondolatok, ötletek és jelentések oda-vissza közvetítéséért felelősek
(vö. GREEN 1989, 10-13). Reddy szerint ehelyett a mondatokat olyan tervrajzként
(blueprint) vagy megtervezett eszközként kellene értelmeznünk, amelyeket azért
hoznak létre, hogy lehetővé tegyék a párbeszéd résztvevői számára a diskurzusban szereplő azon entitások halmazának rekonstruálását, amelyek alapján a tervrajzokat létrehozták. A csatoma-metaforával ellentétben, amely a kommunikációs
hibákért a rosszul megválasztott nyelvi csatomát teszi felelőssé, a másolat analógia úgy tartja, hogy igen ritkán következik be a nyelvi forma teljesen sikeres
interpretációja - ennek oka pedig azon folyamatok bonyolultságában rejlik, amelyek részt vesznek a tervrajzok létrehozásában, kivitelezésében és megértésében.

Szimplán a tervrajzok interpretációjához szükséges, hogy az egyén ,,következtetni tudjon arra, hogy vajon a beszélő mit gondolhat a címzett vélekedéseiről, és
arra, hogy a megnyilatkozásával a beszélő milyen hatást szándékozik kiváltani”
(GREEN 1989, 11). A csatorna metafora tervrajz analógiára történő leváltása végeredményben annak az újragondolása, hogy mi is történik akkor, amikor a nyelv
segítségével kommunikálunk. A diskurzus célja nem az, hogy az egyén a gon-

dolatait többé-kevésbé precízen bebugyolált csomagokhoz hasonlóan ide-oda
küldözgesse. Bonnie Lynn Webber (1979) elmélete alapján is egyértelmű, hogy
,,a diskurzus célja egy modell kommunikálása: a beszélőnek van ugyanis modellje
arról a helyzetről, amelyet valamilyen okból a hallgató felé közvetíteni szeretne.
A rákövetkező diskurzus tehát egy szinten a beszélő azon igyekezetét testesíti
meg, hogy a hallgatót egy hasonló modell kialakítása felé terelje” (WEEEER 1979, 21).
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Hasonlóképpen fogalmazott Gail McKoon, Gregory Ward, Roger Ratcliff és Richard
Sproat (1993) is napjainkban:
Egy diskurzusmodell a szöveg vagy párbeszéd értelmezése során felmerülő információ(k) reprezentációja. Párhuzamosan azzal, ahogyan az
egyén a szöveg értelmezésében halad előre, a diskurzusmodellben folyamatos változás történik, ami az új információnak a korábbiakra történő hatását jelzi. (...) A modell a nyelvi és kontextuális információk által létrehozott
[konceptuális] entitásokból, az ezek közti kapcsolatokból, valamint azoknak
a lehetséges referenciális jegyekhez (kulcsok) történő hozzáférhetőségéból
tevődik össze (MCKOON - WARD - RATCLIFF - SPROAT 1993, 72).5
A jelen munka egyik alapkérdése az, hogy az általam történetvilágnak (storyworld) nevezett modellek, amelyek a narratív diskurzusban fellelhető jegyek (kulcsok) alapján épülnek fel, rendelkeznek-e olyan speciális tulajdonságokkal, amelyek
megkülönböztetik őket más diskurzusmodellektől. Egyrészről a történetmondónak egy olyan modellt kell átadnia, amely nem csupán azt mutatja meg, hogy
az általa megjelenített világban szereplő referensek milyen viszonyban állnak
egymással, hanem azt is, hogy az említett referensek közül néhány hogyan értelmezhető egyes tényállások, folyamatok vagy események többé-kevésbé központi
résztvevőjeként. Gillian Brown (1995, 142-151) úgy véli, hogy a narra tívákban előforduló résztvevők nyomon követéséhez többre van szükség az állapotváltozást
kifejező predikátumoknak egy folyamatosan formálódó (emergens) diskurzusinterpretációban történő egyesítésénél, hiszen nyomkövetésben a történetmesélésben megjelenő résztvevők szerepeivel kapcsolatos ,,prototipikus elvárások” is
fontos szerepet játszanak:
Amikor [a narratív kommunikációban résztvevő egyén] egy elképzelt
vagy az emlékezetében rögzített jelenetre gondol, sorra veszi a főbb résztvevőket, és megpróbálja felidézni, hogy mit látott vagy milyen információt
kapott azt illetően, hogy ezek a résztvevők mit cselekszenek. Ezek a cselek.„, vések azok, amelyek alapján leginkább azonosítják és jellemzik az egyes
eseményekről alkotott, folytonosan változó emlékeik bizonyos szereplőit.
A nyelvi azonosítás általában sem a különféle főnévi csoportok alapján
történik (...), hanem az olyan cselekvéssorozatok alapján, amelyhez azok
kapcsolódnak, és amelyek lényeges megkülönböztető jegyeket hordoznak
5 MCKOON et.al. (1993, 58) különbséget tesz olyan modellek között, amelyeket a diskurzusban
explicit módon említett entitásokról és a köztük lévő relációkról készítünk és a tágabb értelemben vett
mentális modellek között, amelyek a szövegben explicit módon nem említett entitások és a köztük
lévő kapcsolatok kikövetkeztetésének modellálására is alkalmasak. Ebben az írásban a diskurzusmodelleket a mentális modellek egy típusaként értelmezem.
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(BROWN 1995, 149; vö. G. BRowN - YULE 1983, 214-222; EM MOTT 1997, 37-38;
RYAN 1991, 124-147).

Hasonló érveléssel élve, továbbá abból az alapfeltevésből kiindulva, hogy
bármely elfogadható, a diskurzust érintő referencia-elméletnek tartalmaznia kell
a mentális reprezentáció fogalmát, Catherine Emmott (1997) létrehozott egy apparátust, amely a narratívákban előforduló szereplőket jelölő harmadik személyű
névmások tanulmányozását szolgálja. Emmott főként azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan korlátozzák a ,,kontextus0k” (contexts), azaz az egyének és entitások konfigurációiból álló tér-időbeli csomópontok a névmások interpretációját.
A kontextusban bekövetkező váltások - mint például egy flashback-szerű történetmesélésből a fő narratívához való visszatérés - megváltoztatják a névmások
lehetséges referenseinek tárházát, és lehetővé tehetik azok antecedens nélküli
értelrnezését is. Emmott kontextuális keretnek (contextual frame) nevezi a mentális
reprezentációkhoz kapcsolódó, kontextussal összefüggő információkat. Egy a részt-

vevők valamely csoportja által végrehajtott cselekedet szükségszerűen kontextusindexszel van ellátva és azon a bizonyos kontextuson belül értelmezendő, még
akkor is, ha a kontextus (az első megjelenését követően) soha többé nem aktiválódik nyelvileg ugyanolyan módon. Emmott azt mondja, a résztvevőket köti (bound)
a kontextuális keret, és amikor egy bizonyos kontextuális keret kerül az olvasó figyelmének a középpontjába, azt előtérbe helyezett (primed) keretnek nevezi. A keretmódosítás (frame modiﬁcation) folyamata során ugyanaz a konte×tı.ıális keret marad
az előtérben, csupán változtatást igényel, hogy tükrözze a résztvevők csoportjában bekövetkező változást. A keretváltás (frame Switch) azt jelöli, amikor egyik
keret átveszi a másik helyét, míg a keretvisszahivás (frame recall) egy korábban előtérben lévő keret visszaállítását takaıja. A keretváltás és a keretvisszahívás, ebben
a sorrendben, lehet pillanatnyi vagy folyamatos is. Emmott az előadók (enactor) kife-

jezést használja a narrativ flashbackekben megjelenő résztvevők különféle változataira. A kontextuális követésnek (monitoring) rendkívüli jelentősége van abban,
hogy egy előadót például követni tudjunk a történetben, mivel a flashback idejét
nem mindig jelzi az ige aspektusa. A követés során félreérthető helyzet alakulhat ki például a keretben megjelenő szereplő kilétét illetően (azaz nem lehetünk
mindig biztosak abban, hogy ki van jelen egy adott kontextusban), vagy gondot
okozhat a rejtett szereplők követése a cselekményen keresztül (léteznek ugyanis
olyan szereplők, akiknek a jelenlétére csupán következtetni lehet, mert arra nem
utalnak kontextuális információk).

Emmott megközelítése azt mutatja tehát, hogy sajátos értelmező folyamatokra
van szükség ahhoz, hogy a narratív kontextusokban diskurzusmodelleket hozzimk létre - más szóval, felépítsük a történetek világát. A jelen tanulmány alapvető
célja, hogy tovább erősítse azt az felfogást, miszerint az Emmott által megjelölt,
a kontextuális követéssel kapcsolatos folyamatok mellett léteznek még további
olyan csak a narratív megértésre jellemző folyamatok, amelyek részt vesznek
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a történetvilág létrehozásában. Célom továbbá az is, hogy felsoroljak és bemutassak néhány, a narratívák megértéséhez szükséges egyéb előfeltételt - itt pontosabban olyan előfeltételekre gondolok, amelyek kognitív preferenciák formájában
hatást gyakorolnak a narratív mikro- és makrostruktúrákra. Ezen előfeltételek felfoghatók a narratív interpretáció problémáiként; egy másik megközelítés szerint
olyan preferenciahalmazok, amelyek lehetővé teszik, hogy narratív fogalmakkal is

megragadhassuk a világot.
Különböző narratívák vizsgálata alapján fel kívánom támi, hogy az értelmezők
a preferencia-szabályok rendszerét nem csak az egyes résztvevők szerepének és
kapcsolatainak a kontextusváltásokon átívelő követésére használják, hanem arra
is, hogy megállapítsák, hogy azok tulajdonságai és ténykedései (beleértve azt is,
hogy milyen módon és kikkel kommunikálnak) jellemzőek-e az egyes állapotok,
cselekedetek és események nagyobb szekvenciáira. Továbbá, az egyes történettípusok az állapotok, cselekvések és események időbeli rendezésének különböző
módjait jelenítik meg. Léteznek olyan narratívák, amelyek igyekeznek a minimálisra csökkenteni azt a fajta időbeli meghatározatlanságot (vagy más néven
„homályos időbeliséget” (,,fuzzy termporality_”), amelyet a könyvünk 6. fejezetében
részletesebben is megvizsgálunk; mások, például az avantgárd vagy a kísérleti
narratívák műfaji csoportjába tartozók szándékosan és gyakran alkalmazzák az
általam polikrónnak nevezett megjelenítési módokat. Láthatjuk tehát, hogy egy

elbeszélés megértéséhez többek között arra is szükség van, hogy az értelmező
felismerje az előtte kibontakozó történet világának temporális profiljára utaló releváns információkat (kulcsokat) - mely profilnak a szekvencia lényeges, de nem
az egyetlen konstitutív eleme.
Az elbeszélések megértését támogató egyéb folyamatok közé tartozik az a képesség is, amely segíti az egyént a történetvilág térbeli elhelyezésében (tériesítésében); itt a leglényegesebb pont a nyelvi vagy még általánosabban fogalmazva
a szemiotikai információk megfelelő használata, amelyekre támaszkodva feltérképezhetők azok a pályák (vagy pályahálózatok), amelyek folyamatosan kirajzolódnak, felbukkannak, ahogyan az egyes entitások és egyének különféle utakat
jámak be az elbeszélt világban. Az időbeliség kezeléséhez hasonlóan a különféle
naıqçatívák eltérő térbeli megjelenítést hordoznak-\ magukban. Egyes avantgárd
elbeszélések, mint amilyen például Flann O'Brien A harmadik rendőr (1967) című
műve is, nem támogatják az olvasó azon törekvését, hogy egyes dolgokat a térben
elhelyezzen, inkább arra építenek, hogy bármilyen töredezett is legyen a narratíva, az egyénnek vannak alappreferenciái a térbeli elhelyezésre. A történet világának rekonstruálásában egyaránt fontosak még a perspektíva-váltáshoz vagy
a kontextuális lehorgonyzáshoz kapcsolódó értelmezési folyamatok, amelyekkel
bővebben a 8. és 9. fejezetek foglalkoznak. A történet értelmezéséhez szükség van
arra, hogy az egyén meg tudja ragadni az elbeszélésre jellemző perspektivikus
szűrés módját. Másképpen fogalmazva tehát, ahhoz, hogy az olvasó, hallgató
vagy néző egy narrativát értelmezni tudjon, olyan kulcsok után kell kutatnia,
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amelyek úgy mutatják a történet világát, ahogyan az egy kiindulópontból (vagy
más-más kiindulópontokból) látható (felfogható). Az értelmezőnek az értelmezés
során olyan információkat is keresnie kell, amelyek a történet világát úgy mutatják, mint amely (térben és időben) többé-kevésbé le van horgonyozva értelmezése
kontextusában.

Fordította: Lengyel Zsuzsanna
(Herman David. /2002/ Story logic. Problems and possibilities of narrative. Lincoln
and London, University of Nevraska Press, 13-22. /Részlet/)
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REUVEN TSUR
Kognitív poétika

MENTÁLIS És VOKÁLIS PERFORMANCIA VERSOLVASÁS SORÁN
Ahogy arról már az előző fejezetben szó esett, a kognitiv poétika bármely más
költészeti megközelítésnél nagyobb hangsúlyt fektet az észlelt minőségekre. Ezen elméleti irányzat egyik alapfeltevése, hogy a szöveg észlelt minőségei a szöveg stnıktúrájával és az olvasó mentális folyamataival magyarázhatóak. A másik alapfeltevés
szerint egy ilyen értelmező modellnek szisztematikus magyarázatot kell adnia az
észlelt hatások mellett az eltérő, sőt, az ellentmondó hatásokra is, abban az esetben,
ha a különböző olvasók ilyesféle hatásokról számolnak be. Megjegyzendő azonban, hogy a költemények hatásai nem oly módon észlelhetőek, mint mondjuk az,
mikor megérintünk egy elektromos vezetéket, mivel az előbbi bizonyosfajta együttműködést feltételez az észlelő részéről. Ha ugyanazon irodalmi szöveg esetén különböző észlelt hatásokat tapasztalunk, akkor feltételezhető, hogy különböző tipusú egyíittműködésekről van szó. A szövegek észlelhető minőségei csakis valamiféle
performancia során mutatkoznak meg, vagyis azáltal, hogy az olvasó különbséget
tesz egyes elemek között, és bizonyos kapcsolatokat hoz létre közöttük. Ha más elemeket különít el, vagy ugyanazon elemek között másféle kapcsolatokat hoz létre,
akkor feltehetőleg más észlelt minőségek fognak felszirıre kerülni.
A performancia szó három különböző, de egymással összefüggő értelemben
használatos a jelenleg tárgyalt területen. Az első jelentése a Chomsky-féle kompetencia és performancia dichotómiája szerint értendő; a második az, amit itt mentális
performanciának fogok nevezni; a harmadik pedig a vokális performancia vagy előa-

dásmód, mivel a kifejezés kapcsolódik az előadó-művészetekhez. Ahogyan Wellek
és Warren (WELLEK És WARREN 1956, 138-139) fenomenológiai szempontból állítjay „a tulajdonképpeni költeményt normák struktúrájának kell felfogni, melyek
csak részben valósulnak meg a mű számtalan olvasójának tényleges élményeiben. Minden egyes külön műélmény (olvasás, előadás stb.) csak e norma- vagy
mértékrendszer megragadására ifányuló, többé vagy kevésbé sikeres és teljes kísérletnek számít". ,,A műalkotás struktúrája is úgy jelentkezik, mint 'kötelesség,
melynek eleget kell tennem'. Mindig csak tökéletlenül tudom megvalósítani, de
minden ilyen elégtelenség ellenére is fennáll egy bizonyos 'meghatározó struktúra',
miként a megismerés egyéb objektumaiban is” (WELLEK Es WARREN 1956, 141).
Így tehát a „normák struktúrája” gazdagabb, mint a ,,megvalósulásai”, abban az
értelemben, hogy a többféle lehetséges kapcsolat közül csak néhány valósul meg,
míg a többi eliminálódik. Másrészt - és más értelemben - viszont a megvalósu-
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lás gazdagabb, hiszen az ontológiai szempontból befejezetlen műalkotást konkrét
részletekkel kell feltölteni.
„Mentális performancia” alatt azokat a különféle mentális műveleteket értem,
amelyek egy szöveg többféle tényleges elrendeződéséért felelősek; ezeken a műveleteken keresztül kerülnek felszínre a különféle jelentések és észlelt hatások. De
hogyan is kapcsolódik a mentális performancia a Chomsky-féle dichotómiához?
Feltevésem szerint a performancia fogalma mindkét esetben alapvetően ugyanolyan értelemben használatos: mentális performancia alatt „az olvasó mögöttes
strukturális tudásának egy adott olvasási helyzetben való sajátos alkalmazását”
értem. ,,Az olvasó mögöttes strukturális tudása” a nyelvi és poétikai kompetenciák szabályrendszerében rejlik, míg az egyes helyzetekben előforduló sajátos alkalmazás a performancia területéhez tartozik, és személyenként eltérő lehet, de
kiilönbözhet ugyanazon személy esetében is, mikor ugyanazt a szöveget két különböző alkalommal olvassa. Míg a ,,kötelesség, melynek eleget kell tennem” nem
feltétlenül változik, a megvalósítás módja választható: az egyes esetekben más és
más megvalósulások kerülhetnek előtérbe. Mindezt befolyásolhatja az olvasó elégedetlensége egy korábbi elégtelen megvalósulással, vagy akár személyes stílusa,
pillanatnyi vagy többé-kevésbé tartós hangulata és hozzáállása, vagy meggyőződései is, legyenek azok véletlenszerűek vagy szisztematikusak. Lehetséges, hogy
néhány ilyen „szituációs interferenciával” összefüggésbe hozható tényező meghatározható az olvasók saját kompetenciája alapján, viszont a nyelvi és poétikai
kompetencia szempontjából mellékesnek mondható.
,,Vokális performancia” alatt egy vers mentális performanciájának vokális megvalósulását értem. Ilyen értelemben a mentális és vokális performancia - ahogyan
én használom a fogalmat - úgy kapcsolódnak egymáshoz, ahogy a vers, mint
„normarendszer” kapcsolódik mentális performanciájához. Itt ismét láthatjuk,
hogy a vokális performancia konkrétabb megvalósulás, éppen ezért a mentális
performancia kevésbé tökéletes megközelítése. Néhány lehetséges kapcsolat megint
csak kil<üszöbölődik, és a vokális médium néhány olyan eleme, amelyek megvalósulása a mentális performancia szempontjából irreleváns, részét képezi a végleges kimenetnek. Egymást követő, egyre konkrétabb megvalósulások láncolatával
vaıldolgimk, ahol minden későbbi megvalósulás az azt megelőző korlátai között
működik. Általánosságban elmondható, de ebben a könyvben különösképp igaz,
hogy a kognitív poétika jelentős figyelmet szentel azon a mentális eszközök
vizsgálatának, amelyek a különféle mentális performanciák során kerülnek alkal-

mazásra. Jelen fejezet a mentális és vokális performancia általános fogalmát mutatja be,
amelyek az egész könyv elméleti alapjául szolgálnak; valamint megemlít néhányat a vonatkozó mentális működések közül, röviden hivatkozva különböző esettanulmányokra, amelyek a könyv későbbi fejezeteiben részletesebb bemutatásra
kerülnek majd.
Amheim szavait újrafogalmazva, egy vers megvalósítása problémamegoldással
jár, a problémát pedig egy rendezett egész megteremtése jelenti (vö. ARNHEIM 1957).
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A „rendezett egész” nem adott tény, hanem inkább különböző kognitív stratégiák
alkalmazásával elért eredmény. Remélhetőleg a „mentális performancia” általános fogalma végül lebontható lesz jól definiálható konkrét műveletekre, és hogy
ezek a műveletek integrálhatóak lesznek egy egységes észleléssé vagy élménnyé.
Ezek a műveletek magukban foglalhatják az egyes részek megkülönböztetését,
a részek egymáshoz képest való súlyozását, és a közöttük lévő kapcsolatok kiépítését abból a célból, hogy egy egységes egész jöjjön létre. Ennek elérése érdekében
az elemek és a struktúrák közötti különbségek „kiegyenlítődhetnek” vagy ,,kiéleződhetnek”; a kognitív túlterhelést jelentő elemeket kezelhetjük úgy, hogy közös tulajdonságok alapján leegyszerűsítve kategóriákba soroljuk őket, vagy másik
lehetőségként ,,eldobhatjuk” őket egy differenciálatlan háttérbe - és így tovább.
Úgy vélem, az olvasó jelentős mértékű szabadsággal rendelkezik arra vonatkozóan, hogyan használja fel tematikus és más mentális eszközeit, még akár egy
vers struktúrájának szigorú korlátai között is. Nem véletlenül beszélek ,,szigorú
kOrlátokról”: távol álljon tőlem azt Sugallni, hogy „bármi lehetséges".

RELATÍV SÚLYOZÁS
A mentális perfonnanciában szerepet játszó egyik mentális müvelettípus (amelynek következtében különféle olvasatok és észlelt hatások jöhetnek létre) az értelmezéshez kapcsolódik. Mindez nem követeli meg konkrét kognitív mechanizmusok igénybevételét, mint amilyenekre az elkövetkező példákban kitérek; viszont
hasznos lehet az analitikus esztétika és a többé-kevésbé hagyományos irodalomkritika szempontjából. A jelen fejtegetésben a Kubla kán C. költeményről írott könyvem (TSUR 2006) rövid részleteire fogok hivatkozni.
Mikor az ember egy bizonyos irodalmi műre adott többé-kevésbé helyes értelmezések sokaságát tekinti át, óhatatlanul felmerül a kérdés: hogyan jelentheti
mindezt egyetlen vers, vagy akár csak néhányat ezek közül? Így például Schneider
1975-ben megjelent könyvének első fejezetét annak szenteli, hogy áttekintse Coleridge
főbb verseinek számtalan értelmezését. Viszonylag röviden idéznék belőle:
H-

“Í

Mr. Warrennek, Mr. Burke-nek, Mr. Krıightnak, Miss Bodkinnek és a többieknek nem lehetett mind igazuk (ami viszont nem jelenti azt, hogy bármelyikük is tévedett volna). Coleridge verseire adott eltérő szimbolikus interpretációik nem csak nehezen összeegyeztethetőek egymással a ,,különböző
szintek” alapján, de emellett meglehetősen eltérő hangulatot vagy érzelmi
tónust tulajdonítanak ugyanannak a versnek. Ha a Christabel olyarmak érződik, mint a Pokol, akkor alighanem lehetetlen olyannak érezni, mint a jó
és a rossz között beálló pillanatnyi egyensúlyt. Ha a Kubla kánt Dante Paradicsomának feleltetjük meg, akkor nem könnyű úgy tekinteni rá, mintha
a menny és a pokol konfliktusát támá elénk, vagy Coleridge kevésbé meny-
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nyei magánéletét. A zavart csak fokozza azoknak a kritikusoknak a véleménye, akik azt hangoztatják, hogy [...] a Kubla kán egyáltalán semmiféle
jelentéssel sem bír. Bár kétségtelen, hogy a kritikusok sokszínűsége üdvözölendő, mégis egy cseppet elgondolkodtató a kritika mai helyzete, mikor
is ilyen kevés közös alapot találni olyan írók között, akik mind kiemell<edőek,
briliánsak és meggyőzően érvelnek, és mindannyian ugyanazon versek
központi hatását igyekeznek leírni. (SCHNEIDER 1975, 16)
Több kérdésben is igazat adok Schneidernek, ez esetben viszont nem értek
vele egyet. Teljes mértékben elfogadom Schneider kifogásait az eltúlzott szimbolikus értelmezésekkel kapcsolatban, de úgy hiszem, az általa felsorakoztatott
különféle értelmezések, és még számos más értelmezés is lehet mind helyes, bár
akad köztük olyan is, ami biztosan helytelen. Amiért nem értek vele egyet, az a következő kijelentéséből ered: „mindannyian ugyanazon versek központi hatását
igyekeznek leírni” - ez a megállapítás nyilvánvalóan túlzottan leegyszerűsített.
Az általa említett kritikusok valóban „mindannyian ugyanazon versek központi
hatását igyekeznek leírni”, de csak egy interpretációt követve. Ezek a kritikusok valójában csak érintölegesen foglalkoznak azzal, hogy leírják a szóban forgó versek
központi hatását; elsődleges céljuk az, hogy megpróbálják finomítani az interpretációkat. Ezek az interpretációk részleges realizációi a versnek, mint normarendszemek; minden egyes interpretáció a normák más-más részhalmazát használja
fel, különböző jelentőséget tulajdonítva azoknak egymáshoz képest. Morris Weitz
(WEıTz 1972) meggyőző érvelését idézve a Hamlet-értelmezések áradatával kapcsolatban - ennél többet nem is várhatunk.
Vegyük fontolóra például Schneider kétségeit: ,,Ha a Kubla kánt Dante Paradicsomának feleltetjük meg, akkor nem könnyű úgy tekinteni rá, mintha a menny és
a pokol konfliktusát tárná elénk". Hogy utalhat két ennyire összeegyeztethetetlen
értelmezés egyazon adatra a versben? A helyzet az, hogy az egyes kritikusoknak
nem ugyanazzal az adattal van dolguk a Kubla kán olvasása során; ahogy a Hamlet
olvasása során sem, ahol - Weitz (WEıTz 1972, 256) szavaival élve - „maguk az
adatok a kritikus által tulajdonított feltételezések".
A különböző olvasatokban előforduló adatokat az a relatív súly határozza meg,
amelyet a kritikus ezeknek az adatoknak tulajdonít az irodalmi művön belül. Vegyük szemügyre ezt a kérdést a Kubla kán kapcsán. A versben adott a barlangok
megléte és azok szembeállitása a ,,naÍJfénypalotával"'; az viszont, hogy mindez
a hegyekkel is szembeállítódik, vagy hogy ez a szembeállitás a menny és a pokol
konfliktusát tükrözi vissza, az már a kritikus feltételezése. A Kubla kán valódi témája
nem olvasható ki közvetlenül az adatokból, csupán egy feltételezés, amelyet a kritikus további feltételezésekkel támaszt alá: a Kubla kánról alkotott konkrét feltételezéstől jut el egy általánosabbig, amely további általános sémákkal foglalkozik, mint
amilyen a Paradicsom és Hádész archetípusa, vagy ,,Coleridge Isteni színjátéka”,
vagy a romantikus tájköltészet, vagy az eksztatikus költészet sajátossága és struk-
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túrája. Ennek megfelelően az arra a kérdésre adott válasz, hogy a barlangok milyen
mértékben tekinthetők ,,központi, elsődleges, legfontosabb” elemnek, többek között attól is függ, hogy ,,a Kubla kánt Dante Paradicsomának feleltetjük meg” vagy
„a menny és a pokol konfliktusát tárja elénk". Vessünk egy pillantást arra, Bodkin
hogyan jellemzi a barlangokat: ,,lényegében véve hideg, sötét, áporodott hely,
amelyet a képzelet a bűnhődés helyszínévé formálhat, vagy a Gonosz lakhelyévé”
(BODKIN 1963, 101). A „menny és pokol konfliktusa” szerinti olvasat alapján jelentős
hangsúlyt kapnak a barlangok azon sajátosságai, amelyeket Bodkin említ. Mindkét
olvasat megegyezik abban, hogy a vers átfogó sémájában központi jelentőséget t1.ılajdonít a Paradicsomnak, de az első olvasat alapján a vers - két másik verssel együtt
- egy kiterjedtebb séma részét képezi, mégpedig a ,,Coleridge Isteni színjátéka”
sémájában. Ebben a sémában a Bodkin által felvázolt barlang-jellemzők szükségszerűen enyhülrıekz a ,,jégbarlangok és napfénypalota" szembeállitása elragad tatott
csodálatot fejez ki a ,,ritka művészet, ihlet és csoda” láttán, felerősítve a Paradicsom
leírásában érzett közvetlen örömöt. Annak a lehetősége, hogy egy adott szemszögből egy ellentétes szemszögbe át tudunk váltani, a Wittgensteirı (WITTGENSTEIN 1976,
214) által javasolt képességhez kötődik: hogy egy bizonyos kimondott szót mondjuk igeként értsünk, nem pedig igenévként. Ez a mentális képesség rejlik azon
képességünk mögött, amely lehetővé teszi, hogy sokféle, többé-kevésbé helyes értelmezést hozzunk létre ugyanazon szöveg olvasása során. Mindez központi jellemzője annak, amit az imént „mentális performanciának” neveztem.

I(ıEGYENLíTőDÉs És KIÉLEZŐDÉS
Egy szembetűnő kognitív eszköz, amely az irodalomelméleti célok széles körét - így a mentális performanciát is - hatékonyan szolgálja, az a kiegyenlitődés és
kiéleződés. Mikor egy ingerminta bizonyosfajta kétértelműséget tartalmaz (például
a szimmetrikus mintától való csekély eltérést), a leegyszerűsités és az egyértelmű
alak úgy érhető el Arnheim (ARNHEIM 1957, 57) szerint, hogy „az ábrát, amelyben
két strukturális minta vetélkedik a dominanciáért, egy másikká alakítjuk, amelyben_valamelyik minta egyértelműen uralkodó lesz” Ezt a tendenciát nevezzük ,,kiéleződésnek", míg az ellentétes tendenciát ,,kiegyenlítődésnek". A ,,kiegyenlítődés"
arra törekszik, hogy mirıimalizálja, vagy teljesen kil<üszöbölje a nem illeszkedő részletet. A következő ábrán az a és d ãlakzatok kissé eltérnek a szirnınetrikus mintától.
Ha efféle ábrákat olyan körülmények között mutatunk be, amikor az
inger hatása gyöngül, s így a nézők bizonyos mértékű értelmezési szabadsághoz jutnak, kétfajta reakció következik be. Amikor lerajzolják azt, amit
láttak, néhányan teljesebbé teszik az eredeti modell szimmetriáját (b, e), s így
egyszerűségét növelik; csökkentik a szerkezeti jellemzők számát. Mások
eltúlozzák az aszimmetriát (c, j). (ARNHEıM 1957, 57)
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2.1. ábra ,,I(iegyenlítődés" és „kiéleződés”:
Ha az ingerminta kissé eltér valamely szimmetrikus mintától (a és d),
a vizsgált személyek rendszerint visszaállítják a szimmetriát (b és e),
vagy kihangsúlyozzák az aszimmetriát (c és j), hogy elkerüljék a kétértelműséget.

Ezt a mechanizmust igen szemléletesen tükrözik a Tsur, Glicksohn és Goodblatt
(1990; 1991 ; lásd: TsUR 2006, 115-141) által végzett empirikus kutatás során adott
olvasói reakciók. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy empirikus bizonyítékot
nyerjen az alak-minőségek elméleti analízisére (erről részletesebben az 5. fejezetben), amely alak-minőségek a változó rímképletekkel kapcsolatosak Omár
Khajjám egyik versében (Edward FiztGerald angol nyelvű fordításában a rímképlet aaba), valamint két további változatban, ahol az eredeti rubáí rímképletet
a kísérlet céljából megváltoztattuk (aabb és aaaa). Röviden vegyük szemügyre

ezt a kérdést:
(1) Think, in this battered Caravanserai
,_ VVhose Portals are alternate Night and Day,
How Sultán after Sultán with his Pomp
Abode his destined Hour, an_d went his way.
Gondold csak el: e Karavánszerájt,
melynek ajtai Napok s Éjszakák,
hány dicső Szultán lakta már meg, és
ha Perce ütött, hogy ment mind tovább!
(Szabó Lőrinc fordítása)
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A kísérlet eredményeinek elemzése során arra a következtetésre jutottunk,
hogy a (manipulált) aabb és aaaa változatok függvényében a válaszadóink hiányos
aabb, valamint hiányos aaaa rímképletként ítélték meg az (eredeti) aaba változatot.
Megfigyelhetjük, hogy a rubáí versforma meglehetősen szabálytalan. Ha a négysoros versszak utolsó sora rímelne a harmadikkal, akkor olyan strófát kapnánk,
amely két szimmetrikus részre osztható. Ha a harmadik sor rímelne a negyedikkel, akkor bokorrímes strófát eredményezne. A rubáí versforma egyik szabályosabb alakzatba sem illeszkedik.
Ez tipikusan olyan eset, amely előhívja a kiegyenlítődés és a kiéleződés kognitív
mechanizmusát. Az olvasó megkísérelheti „kiegyenlíteni” az aaba strófa harmadik
sorát, hogy minimalizálja annak jelentőségét, és jobban megközelítse az aaaa rímképletet. Mivel azonban az eltérő sor ténylegesen jelen van, az efféle törekvések hatástalannak bizonyulhatnak. Ezzel szemben a „kiéleződés” kihangsúlyozza a nem
illeszkedő részletet. Pontosan ez történik a rubáí versforma ,,archetipikus" előadása
közben: az eltérő harmadik sor után a kezdő aa rímképhez való visszatérés az olvasóból elégedettséget vált ki. Minél zavaróbb a különbség az eltérő sornál, annál
nagyobb elégedettséggel jár a visszatérés a kezdeti rímképhez. Ezáltal az olvasó
azt a felfedezést teheti, hogy ebben az esetben hatásos a kiéleződés eszközével élni,
és ilyen szempontból megkísérelhet olyan messzire menni, amennyire csak lehet.
A ,,kiegyenlítődés és kiéleződés" fogalma olyan kognitív mechanizmusra utal,
amelynek felhasználhatósága számos területre kiterjed. Ahogy az imént láttuk,
a legfőbb hatása, hogy megszünteti a kétértelműséget, a bizonytalanságot és a kogni tív instabilitást. Leírása legalább két dimenziót kíván meg: az egyiket a percepció
és a kogníció tárgyának struktúrája szempontjából, a másikat az észlelő tudatéból.
Ez utóbbi függhet az észlelő személyiségétől, stílusától, vagy annak mértékétől,
mennyire képes kétértelmű helyzeteket kezelni egy bizonyos területen belül.
George Klein (KLEIN 1951) a kiegyenlítődést és kiéleződést személyiség-változóként határozta meg. Úgy tűnik, egyesek tartósan a kognitív stabilitás elérésére
törekednek környezetükben, ezért az ellentéteket kiegyenlítik vagy kiélesítik.
Mindez nagy hatással lehet az irodalomra adott reakciók között megfigyelhető
szisztematikus egyéni eltérésekre, valamint a kritikusok által hivatásuk során
hasgnált munkaeszközeik különbségeire is. Ezek közül a feltevések közül alapoz
meg néhányat az a kísérlet, amelyről máshol számolunk be (TsUR et al. 1990; 1991;
TsUR 2006, 115-141), és amely kimutatta, hogy azok a válaszadók, akiknél egy bizonyos személyiség-változó alacšonyabb értéket mutat, inkább a kiegyenlítődés
és kiéleződés eszközéhez folyamodnak a strukturális kétértelműségek kezelése
érdekében, míg akik magasabb értékeket mutatnak ugyanazon változó esetében,
azok inkább elfogadják a strukturális kétértelműségek meglétét, és nem törekednek azok megszüntetésére. A kísérletek azt is kimutatták, hogy a reakciók egy
bizonyos körének ismerete meghatározhatja ennek a kognitív mechanizmusnak
az alkalmazását (TsUR et al. 1990). Míg a pszichológia szakos hallgatók a poétikai
struktúrában fellépő egyes különbségeket inkább kiegyenlítik (mivel valószínű-
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leg nincsenek meg az eszközeik ahhoz, hogy azokat kezelni tudják), addig az irodalom szakos hallgatók a különbségeket inkább kiélezik (pontosan azért, mert ők
birtokában lehetnek a szükséges eszközöknek). Ez alapján feltételezhető, hogy
pszichológiai jellegű feladatok esetében ugyanezek a hallgatók ellentétes tendenciákat mutatnának.
Végül léteznek olyan folyamatok, amelyek során igen hatékony kifejezőeszközök
konvenciókká vagy díszítőelemekké válnak. A kiegyenlítődés és l<iéleződés ezekben
a folyamatokban is fontos szerepet játszhat. Szembetűnő példa lehet erre ,,a szerelmes nyugtalan szenvedélyei" nagy múltú tematikus konvenciója, amelynek leghíresebb képviselője Petrarca „Pace non trovo" (Nincs békém...) kezdetű szonetlje. Ezt
a szonettet a reneszánsz számos költője fordította és imitálta, többek között Wyatt is:
(2) I find no peace, and all my war is done,
I fear and hope. I burn, and freeze like ice.
I ﬂy above the wind, yet cannot arise,
And naught I have, and all-the world I season. [...]

Likewise displeathes me both death and life,
And my delight is causer of this strife.
Nincs békém, s nem szítok háboruságot,
félek s remélek, fázom és megégtem,
az égbe szállok s nyugszom lerm a mélyben,
semmi se kell s ölelném a világot. [...]
egyformán fáj életem és halálom.
Ide jutottam, drága Hölgyem, érted.
(Sárközi György fordítása)
Ugyanezt a hagyományt követi Ronsard Les Amours c. versciklusának XII. szonetlje:
. (3) ]'e__spére et crains, je me tais et supplie,
Or je suis glace et ores un feu chaud,
]'admire tout et de rien ne me chaut,
Ie me délace et puis je me relie. "
Remélek és félek, hallgatok és könyörgök,
Ám jég vagyok, s mostantól forró tűz,
Mindent csodálok és semmi nem hevít
Eloldom magam, s majd újrakötözöm.
(Gyimesi Timea fordítása)
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Villon Ellentétek c. híres balladájában a szerelmi költészeten kívül alkalmazta
ezt a konvenciót:
(4) Ie meurs de seuf aupres de la fontaine,
Chaud comme feu, et tremble dents á dents;
Szomjan halok a forrás vize mellett;
Tűzben égek és mégis vacogok;

(Szabó Lőrincfordítása)
Ez a konvenció két pszichológiai jelenséget tükröz: az ambivalenciát és a kiéleződést. Az ambivalencia egy olyan állapot, amelyben egymásnak ellentmondó
nézeteket vagy érzelmeket figyelhetünk meg, például mikor az édesanya fájdalmat okoz a gyermekének azáltal, hogy erősen magához öleli. Freud szerint sokfaj ta szeretetre jellemző az efféle ambivalencia. The Fontana Dictionary of Modern
Thought az irodalommal kapcsolatban az alábbi megjegyzést teszi az ambivalencia
címszó alatt: „Míg az ambivalencia általában nem kívánatos feszültség forrása
lehet [...], egy iró esetében többnyire erősségként és kívánatos feszültségként te-

kintenek rá; kitalált karakter esetében pedig az őt megalkotó személy elmésségét
bizonyítja".

Ehrenzweig (EHRENzwEıo 1965) szerint létezik e mellett a konﬂiktusos állapot
mellett egy védekezési mechanizmus, amely történelmi szempontból védi az em-

beri kultúrát a feszültségekkel szemben - még akkor is, ha ezek a feszültségek
,,kívánatosak”.' A kiéleződés folyamata során kihangsúlyozódik az ilyen versekben
meglévő, szembenálló nézetek között feszülő ellentét, és egyértelműen felfogható,
szimmetrikus ellentétté alakul át. Így a nyugtalanítóan kétértelmű érzésből kikü-

szöbölődik a nem kívánatos feszültség, a bizonytalanság és a nyugtalanító elem
lehetséges forrása. Mivel ,,az ambivalencia általában nem kívánatos feszültség
forrása lehet", a vers olvasói olyan mentális performanciákhoz folyamodhattak,
amelyek csökkentették a „nem kívánatos feszültséget”; és egymástól függetlenül
rájóhettek arra, hogy jelentős érzelmi feszültséggel járó poétikai helyzetekben

a kiéleződés egyedülállóan hatékony módja lehet annak, hogy a „nyugtalan szenvedélyeket" semlegesítsék. Ily módon egyes érzelmekben gazdag, nyugtalanító és
ambivalens szövegeknek egyetleri lehetséges mentális performanciája konvencióvá
szilárdulhatott, amelyet az ismétlődő társadalmi hagyományok megerősítették.
' Ezt a feltevést méginkább megerősíti az a technika, amely az említett esetek közül mindegyikben
tipikusan jelen van, és alkalmas arra, hogy egy sajátos érzelemből kiszűrje a nyugtalanító minőséget:
ez nem más, mint a „katalógus technika" (erről bővebben a 18. fejezetben). The Princeton E ncyclopedia
of Poetry and Poetics meghatározása szerint a katalógusvers fogalma „közös nevezővel rendelkező
személyek, helyszínek, dolgok vagy gondolatok listáját irja le".
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A KoGNıTív TúLTERHELÉs KEZELÉSE
A korlátozott csatornakapacitás hipotézis (lásd pl.: NEıssER 1968) szerint szigorú felső határa van annak, mennyi információt tud egy élő szervezet adott idő
alatt feldolgozni. Mikor a feldolgozandó információ meghaladja ezt a határt, az
élő szervezetnek számos kognitív stratégia és eszköz állhat a rendelkezésére. A nagy
mennyiségű információ kezelésének egyik módja, hogy az információt hatékonyabb módon újrakódoljuk, hogy kevesebb feldolgozási helyet foglaljon. Tegyük
fel, hogy meg kell jegyezni, majd egy héttel később visszaidézni a következő
számsorozatot: 5 8 1 2 1 5 2 9 2 2 2 6. George Katona kisérletében (BROWN 1968) ezt
egyik kísérleti alany sem volt képes teljesíteni. Most tegyük fel, hogy ezeket a számokat az elrendezésük elvével együtt kell megtanulrıi: 5 és 8 között 3 a különbség,
8 és 12 között 4, 12 és 15 között 3, 15 és 19 között 4, és így tovább. Tegyük fel, hogy
ezt az elvet az alábbi ábra szemlélteti:
5

3

3

I2

4

IS

3

l9

4

22

3

26

`

4

2.2. ábra Egy véletlenszerűnek tűnő számsorozatot nehéz megjegyezni.
Ugyanezek a számok könnyebben megjegyezhetők, ha ismerjük a hozzájuk tartozó
elrendezési elvet. Ezáltal enyhíthető a kognitív túlterhelés.

„A kísérletben részt vevők közül azok, akik ilyen módon tanulták meg a számsorozatot, nagyon hamar megértették azt, és valóban képesek voltak gyorsan
megtanulni egy ugyanilyen elv alapján rendezett, sokkal hosszabb számsort is.
[...] Katona továbbá megállapította, hogy a második csoport egy hét után is képes
volt visszaidézni a számsorozatot" (BRowN 1968, 72). Ez meglehetősen mesterséges módja az információ rögzítésének annak érdekében, hogy csökkentsük a mentális feldolgozó kapacitásra háruló terhelést. Más helyzetekben a rögzítésnek egy
természetesebb módja lehet alkalmasabb, mint például az adatok többé-kevésbé
egyértelműen definiálható kategóriákba való besorolása bizonyos közös jellemzők
alapján. Megint más esetben egy telješen eltérő mentális stratégiára lehet szükség
annak érdekében, hogy a kognitív túlterhelést csökkentsük. Az egyik legismertebb
példa a perceptuális túlterheléssel kapcsolatos, mikor is nagy mennyiségű észlelt
információt egy differenciálatlan háttérbe helyezünk el, amely olykor egy jól definiált alakzatnak szolgál hátteréül.
E két utóbbi stratégia hosszasabb bemutatására a 18. fejezetben kerül sor, tekintetbe véve Whitman katalógus-technikáját. Whitrnan korábbi krítikusai megkülönböztették az általa javasolt katalógus ,,illusztratív" és ,,meditatív" funkcióit.
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A 18. fejezetben amellett érvelek, hogy a ,,meditatív" funkció és számos más
megváltozott tudatállapot mögött egy olyan folyamat húzódik, amelynek jellemzői az „egymást követő állapotok, amelyek előre jelzik az utánuk következőt,
és tartalmazzák az előttük lévőt. Valójában egyik sem kezdődik vagy ér véget,
hanem mindegyik átnyúlik a másikba", ahogyan Bergson (EHRENZWEIG 1965, 35)
fogalmaz. Véleményem szerint az egymást követő, egymásba átnyúló állapotok
illúziója akkor merülhet fel a költészetben, mikor a katalógus egymást követő
mondatai által közvetített információ kognitív túlterhelést idéz elő az olvasó feldolgozó kapacitására nézve. Ilyen esetben azt feltételeznénk, az olvasó kénytelen
összevonni az információt egy differenciálatlan tömeggé, hogy azt kezelni tudja.

VOKÁLIS PERFORMANCIA
A vokális performancia a jelenleg tárgyalt téma szempontjából akkor válik relevánssá, ha a vers ritmikus előadásmódját vizsgáljuk. 1977-es és 1998-as könyveimben
arra a következtetésre jutottam, hogy - néhány metrikus elméletalkotó állításával
ellentétben - nincs természetes választóvonal a versmértékes és a nem versmértékes verselés között. Ez azonban nem azt sugallja, hogy „bármi lehetséges". Egy
,,elfogadható" és egy „nem elfogadható" verssor között különbséget lehet tenni az
alapján, hogy lehetséges-e vagy sem ritmikusan előadni. Ha ez a meglátás helyes, akkor megerősíti azt az elképzelést, miszerint jelentős stílusbeli különbségeket
lehet termi hasorıló poétikai struktúrák között attól függően, hogy milyen mentális
performanciákat követelnek vagy engednek meg. Azt, hogy egy verssor ritmikus-e
vagy sem, az olvasó ritmikus előadásra való képessége és hajlandósága határozza
meg. Egyes költők láthatóan különböző mértékű képességet és hajlandóságot feltételeztek olvasóiktól arra nézve, hogy verseil<et ritrnikusan adják elő. Úgy tűnik,
Milton megengedi olvasóinak olyan verssorok előadását, amelyeket M. Halle és
S. I. Keyser nem engedne meg; míg Pope inkább megtagadja olvasóitól az olyan verssorok kezelését, amelyeket a Halle - Keyser-elmélet (1971) megengedne. Jay Keyser
egy személyes beszélgetés során kifejtette, hogy az elfogadhatóságnak egy ilyen
kritériuma a ritmikus előadás konzisztens elméletét előfeltételezí. 1977-es könyvem
néhány fejezetében megkíséreltem ilyenféle elmélettel előállni, főként gestaltista feltételezésekre támaszkodva, olykor kiegészítve fonológiai, sőt fonetikai leírásokkal.
1998-as könyvemben és egy sor tóvábbi írásomban műszeres vizsgálatokkal analizáltam a rögzített adatokat, hogy empirikusan alátámasszam ezt az elméletet. Az
elmélet átveszi Wellektől és Warrentől, valamint későbbi elméletalkotóktól azt a feltételezést, miszerint annak érdekében, hogy a versritrnusról számot tudjunk adni,
meg kell különböztetnünk időmértékes mintákat, hangsúlymintákat, és az előadás
mintáját. Az első két mintát egymástól függetlenül kell definiálni és alkalmazni. A harmadik tartalmazza az előző kettő által felvetett észlelési problémára adott
megoldást. Elméletileg csakis valamiféle előadásmódon keresztül férhetünk hozzá
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a versritmushoz. Az időmértékes verselés szabályos sorrendje elvárásként, az olvasó
metrikus készleteként van jelen az olvasatban. Mikor hangsúlyos szótag erős helyzetben van, akkor megerősíti a versmértéket, mikor gyengében, akkor megcáfolja azt.
A versritmus kontextusában használt fogalomként a performancia azokra a feltételekre utal, amelyek megengedik mind a hangsúlyos verselés, mind pedig az
időmértékes verselés elemeinek, hogy csoportba rendeződjenek, és észlelési egységként jöjjenek létre. A mentális performancia feladata, hogy ilyenfajta csoportosulásokat eredményezzen, míg a vokális performanciáé, hogy valamilyen módon
közvetítse azokat a vokális médiumon keresztül, még akkor is, ha ellentrnondóak.
A jelenleg tárgyalt elméleti kereten belül a versmérték és a hangsúly ellentmondó
sémái alkotják a normák struktúráját, amelyet az olvasónak kell megvalósítania.
A mentális performancia az a mentális csoportosítás, amely ezt lehetővé teszi. A verssorok szótagjai különböző módokon csoportosíthatók mindaddig, amíg olyan
feltételeket hoznak létre, amelyek megengedik mind a hangsúlyos verselés, mind
pedig az időmértékes verselés elemeinek észlelési egységként való létrejöttét. Ezt

a folyamatot az észlelés alak-szabályai irányítják. Az ellentmondó mintákat alkotó
szótagokat, amennyire csak a meghatározó feltételek engedik, megfelelő formába
kell rendezni. Ezáltal mentális feldolgozó kapacitás takarítható meg, így az olvasó
mindkét ellentmondó mintát észlelési egységként foghatja fel. A 6. fejezetben leírt

kisebb kisérlet azt mutatja, hogy a tapasztalt előadók körében létezhet egy alapvető megállapodás a szótagok mentális csoportosítására vonatkozóan azokban
a helyzetekben, mikor a metrikus eltérés szélsőséges; bár ezt a csoportosítást kivitelezhetik valamelyest eltérő vokális eszközök segítségével. Ráadásul ez a fajta
csoportosítás figyelemre méltó összhangban áll az elmélet előrejelzéseivel.
Igy tehát az ellentmondó normahalmazok nem tökéletesen ugyan, de megvalósíthatók többféle csoportosítási mintával - ez a mentális performanciájuk.
A mentális performanciának ezek a mintái pedig szóban megvalósíthatók a vokális eszközök széles választékának egy alcsoportjával: a hangsúlyminta, az intonációs kontúr, a beszédsebesség és a (kitöltött vagy kitöltetlen) szünetek manipulálásával. Bármely, a szótagok csoportosítására használt fonológiai elem számos
fonetikus jelzéssel megvalósítható. Hogy csak egyetlen példát említsek, a nyelvi
hangsúlyt, amely az egyik fő csoportosító erő, jelezheti hangmagasság, hangzóhosszúság, vagy hangerősség, de általában ezeknek a keveréke.
Így tehát a különféle vokális eszközök véletlen konkrét mintázatként jelennek meg
a mentális performancia szempontjábólf Úgy tűnik, a különféle mentális csoportosítások nem tökéletes konkrét megvalósításai a hangsúly és versmérték ellentmondó normahalrnazainak, amelyek Wellek és Warren szerint a „valódi költeményt" alkotják.
[...]
Fordította: Tábi Emőke
(Reuven Tsur /2008/ Towards a Cognitive Poetics. Brighton and Portland, Sussex
Academic Press, 19-41. /Részlet./)
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szABO JUDIT
Narráció és érzelmek
Válogatás az utóbbi évek elméleti terméséből
A EEszÜLTsÉG FORRÁS/i?

Az érzelmek és érzések kutatása reneszánszát éli: különösen a kognitív- és
evolúciós pszichológiai vizsgálatok vezettek az utóbbi időben fontos belátásokra,
melyek szerint az érzelmek nem csupán ingerekre adott szubjektív reakciók, hanem kogníciók, amelyek a világot értéktelített reprezentációk formájában közvetítik (kognitív pszichológia), illetve átfogó biológiai programok, amelyek a motorikus és kognitív rendszereket vezérlik (evolúciós pszichológia). Az érzelmek
mindkét irányzat meghatározásában alapvetően befolyásolják az érzékelés, a megismerés és a viselkedés folyamatait: érzelmek segítenek minket a megfelelő viselkedés megválasztásában, kedvező döntések meghozatalában, a dolgok össze-

tettségének csökkentésében és a számunkra jelentős tényezők felismerésében. Az
emóciók megértésben játszott szerepe természetesen irodalomtudományos kutatások tárgyát is képezi. Az emóciók kétségkívül fontos szerepet játszanak az irodalmi szövegek megértésében is, mindazonáltal ez idáig nem került kidolgozásra
olyan összetett megközelítés, amely szerepüket átfogóan tudná kezelni.
Az alábbi dolgozat célja nem a kurrens elméletek áttekintése, pusztán válogatás az érzelmek és narratívák összefüggését taglaló szakirodalomból, amelynek
kapcsán három elméleti irányzat, a narratológia, a kognitív és evolúciós pszichológia vonatkozó modelljei és axiomatikus tételei kerülnek bemutatásra.
Michael Scheffel és Matias Martinez 1996-ban publikált alapvető jelentőségű narratcılógiai munkájukban abból az előfeltevésből indulnak ki, hogy bizonyos elbeszélő
sémák az olvasóból tipikus érzelmi reakcióikat váltanak ki. Említett szerzők az affektı.ısok három típusát különböztetik meg, amelyek speciális elbeszélő szerkezetekhez kapcsolódnak: a meglepetést (Überraschung, surprise), a feszültséget (Spannung,
suspense) és a kíváncsiságot (Neugieıç mystery). Ezek mindegyike az ábrázolt eseménysor meghatározott módon történő elbeszéléséhez kapcsolódik (MARTINEZ 1999, 151),
amely irányítottan közvetít infonnációkat az olvasó számára (LAHN 2008, 161).
A meglepetést egy, az esemény megértése szempontjából lényeges információ
visszatartása, más szóval tudáshiány, illetve a szövegben feltételezett meghatározatlanság váltja ki, amellyel az olvasó késleltetve szembesül. Ebben a megközelítésben a meglepetést egy váratlan információ eredményezi, amely az olvasó
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számára utólagosan válik ismertté. Scheffel és Martinez ennek kapcsán inkongruenciáról beszél, amely az események kronologikus sorrendje és elbeszélésük
időrendje közötti eltérésre utal. A meglepetés az olvasót egyfajta ,,tévedéssel"
konfrontálja, miszerint az ábrázolt világról kialakított eddigi elképzelései nem kielégítőek, így szükségszerűen revizióra vagy kiegészítésre szorulnak.
Feszültség narratológiai megközelítésben az elbeszélésnek azon a pontján jelentkezik, amely a történet későbbi menetére irányítja az olvasó figyelmét (LAHN,
MEisTER 2008, 163). Továbbá a feszültséget a cselekmény egy olyarı eleme válthatja
ki, amelynek későbbi következményei a figura sorsát különösen kedvezően vagy
nagyon hátrányosan befolyásolják. Ebben az esetben az olvasó kezdettől fogva
tudja, hogy a várt következmények mikor és milyen módon léphetnek fel (MARTINEZ
1999, 152). Scheffel és Martinez ezen a ponton nem tagadja az olvasó jövőbeli
eseményekre vonatkozó elvárásainak megértésben játszott alapvető jelentőségét,
amely szerintük fokozott kiváncsisággal is együtt jár. A narratológiai elméletek
egy része éppen ezért a kiváncsiságra és a feszültségre egymástól elválaszthatatlan jelenségekként tekint. Sőt a feszültség általában véve átfogó és gyengén definiált fogalomként kerül elő, amely a narratívák által kiváltott affektív jelenségek
átfogó megnevezésére is szolgál. A feszültség egyúttal jelölheti azt az érzelmektől
áthatott értelmezési mechanizmust is, amelynek során az olvasói elvárások a szöveg egészével szoros kölcsönhatásban alakítják a megértési folyamatot.
Martinez és Scheffel tehát az affektív elbeszélésmód három alapvető mintájáról beszél: kíváncsiságot, feszültséget és meglepetést kiváltó diskurzusról. A kíváncsiságot a feszültségtől és a meglepetéstől eltérően egy kardinális esemény
ismeretlen voltára vezetik vissza. Értelmezésükben az olvasó kiváncsiságát felébresztő elbeszélés - a meglepetést kiváltó diskurzustól eltérően - erősen sugalmazza
a néző számára, hogy egy fontos titokról nem tud. A feszültségkeltő elbeszéléstől pedig az különbözteti meg a kíváncsiságot ébresztő diskurzust, hogy előbbi
a történés kimenetére, utóbbi viszont a kérdéses esemény ismeretlen eredetére
koncentrál. (A meglepetést kiváltó diskurzus a másik kettőtől eltérően nem jellemezhető a figyelem irányultságának szempontjából.) Az elbeszéléselméletek
Martinez és Scheffel elképzeléséhez igazodva abból a előfeltevésből táplálkoznak,
hogy az olvasó affektusait azonosítható diszkurzív zstratégiák vezérlik, mindenekelőtt az információközlés olyan irányított gyakorlatai, mint a váratlan információközlés, az előreutalás vagy a kihagyás, amelyek az olvasó oldalán a meglepetés,
feszültség és a kíváncsiság affektusainak feleltethetők meg.
A kognitív pszichológiai megközelítés elutasítja az elbeszéléskutatás fentebb
vázolt feszültségfogalmát, mégpedig arra az érvre támaszkodva, hogy irányított
információközléssel megbízható módon sem leírni, sem megjósolni nem lehet az
olvasó emocionális állapotait. Az erre vonatkozó érvelés szerint hiába tart vissza az
elbeszélő egy-egy információt. Ha az az olvasó számára nem bír különösebb jelentőséggel, akkor nem indokolhatja semmiféle érzelmi reakció kiváltását. Ugyanez
elmondható az olvasó figurával szemben megállapítható többlettudásával kap-
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csolatban, amely önmagában véve nem eredményez feszültséget. A kognitív pszichológia éppen ezért az olvasó preferenciáinak és érzelmeinek, illetve az ezekhez
kötődő anticipációknak szentel kiemelt jelentőséget. Andrew Ortony, Gerald L. Clore
és Allan Collins a kognitív érzelmekről írt 1998-as alapvető munkájában a feszültség kiváltása kapcsán erőteljesen hangsúlyozza a félelem és/ vagy a remény
érzelmeinek szerepét. A félelem és a remény közelgő eseményekre adott reakciók,
amelyeket a szerzők éppen ezért előretekintésen alapuló érzelmeknek (prospectbased emotions) neveznek (ORTONY 1998, 113). A félelem egy előttiink álló fenyegető esemény érzése, amely az esemény valószinűségének növekedésével még
inkább fokozódik, a remény pedig egy közelgő és vágyott történésre adott reakció, amely a vágy növekedésével együtt erősödik. A feszültség - amely az említett
pszichológusok értelmezésében összetett jelenség - egyik vagy mindkét érzelem
intenzív tapasztalatából, illetve a nyitott kimenet bizonytalanságának és tétjének
felméréséből származtatható (Ortony 1998, 133). A tét és a bizonytalanság növekedésével a feszültség fokozódik, ezek hiányában viszont nem is jelentkezik.

Ortony, Clore és Collins tehát a feszültség hátterében mind az érzelmi, mind kognitiv komponensek intenzív működését előfeltételezi, ezzel pedig nyilvánvalóan
azt is állítja, hogy a bizonytalanság a feszültség kiváltásának egyik szükséges, de
önmagában nem elégséges feltétele.
Noël Caroll, a kognitiv megközelítés egyik népszerű szerzője, a horror filozófiájáról írott 1989-es munkájában az iménti elgondolást közérthető módon világítja
meg - azzal az alapvető különbséggel, hogy az általa leirt feszültség mindenekelőtt
esztétikai tapasztalat. Caroll a feszültségre úgy tekint, mint a populáris műfajok
és narratívák megértésének egyik fontos mechanizmusára, amelynek során az
olvasó kérdéseket fogalmaz meg és a cselekmény alakulásának vonatkozásában
lehetséges válaszokat vetít előre. Mindazonáltal Caroll a kérdés-válasz-modellel
nemcsak a népszerű művek megértésének gyakran alkalmazott mechanizmusát
jellemzi, hanem ezt a szerkezetet a népszerű narratívák koherenciáját biztosító
egyik legfőbb logikai relációként is értelmezi. Vagyis a jelenetek logikailag úgy
következnek egymásból, hogy korábbi helyzetekből fakadó nyitott kérdéseket
válaszolnak meg, illetve újabb kérdéseket vetnek fel, amelyekre a később elbeszéltek adnak választ. Caroll - a maga által is spekulatívnak nevezett pszichológiai megközelítésében - a feszültség mibenlétét a narratív kérdezés és válaszadás
modelljének keretében magyarázza, miszerint a feszültség nem más, mint a kérdezést kísérő speciális érzelmi állápot, amely akkor jön létre, ha a kérdésre adott
narratív válasz ellentmondásba kerül az olvasó morális preferenciáival (CARROLL
1999, 137). A feszültség - amely Caroll értelmezésében nem más, mint a populáris
fikciók megértési mechanizmusát kísérő érzelem - konkrétan két esetben lép fel:
egyrészt akkor, ha egy morálisan jónak ítélt kimenet esélye radikálisan lecsökken,
másrészt pedig akkor, ha egy morálisan visszataszító történés valószínűsége jelentősen megnő. Caroll tehát osztja azt a kognitív pszichológiai elképzelést, hogy
a feszültség összetett jelenség, amelyet előrevetített helyzetekkel kapcsolatos felis-
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merések és érzelmi reakciók összjátéka eredményez. Mindazonáltal Caroll a kognitív összetevő kapcsán nem bizonytalanságról, hanem valószinűségről beszél,
amely megengedi a preferált történés és a kontextus által sugallt kimenet közötti
ellentmondást, ezzel pedig magyarázatot ad a feszültség érzelmi tapasztalatára.
Az újabb kognitiv pszichológiai vizsgálatok igazolják Caroll feltevését, miszerint a preferenciák vizsgálata elengedhetetlen jelentőségű a ﬁktív történetek által
kiváltott kíváncsiság és feszültség mechanizmusainak leírásában és egyáltalán
a narratív megértés vizsgálatában. Ez annál is inkább belátható, hiszen a figyelem
összpontosításának mechanizmusai és a cselekmény altematív reprezentációi mindmind univerzális vagy kulturálisan kódolt preferenciákhoz kötődnek. Ha olyan
információk kerülnek visszatartásra vagy váratlan közlésre, amelyek vágyainkhoz kapcsolódnak és figyelmünket felkeltik, akkor olvasóként jó eséllyel emocionálisan is bevonódunk egy-egy történet megértésébe és megalkotásába. Az olvasó
preferenciái, vágyai, reményei meghatározó szerepűek a narratívák kimenetével
kapcsolatos elvárások szempontjából, bár alulmaradnak a szöveg által sugallt valószínűséggel szemben, amely empirikus vizsgálatok alapján erőteljesebben meghatározza a történet kimenetelével kapcsolatos elvárásokat. A kognitiv pszichológia értelmezésében a feszültségkeltés legjobban e két faktor, a preferenciák és
a hozzájuk kapcsolódó érzelmek, valamint a szöveg által sugallt valószínűsíthető
kimenet ellentmondásával magyarázható. Vagyis feszültség akkor keletkezik, ha az
olvasó preferenciáit a kontextus nem támogatja, tehát amikor úgy tűnik, hogy
az olvasó által kívánt történést a szöveg meghiúsitja, illetve a nem kívánt végkifejletet a kontextus valószinűsíti.
A feszültség filozófiai-esztétikai elméletei közül Aaron Smuts modellje hasonlóképpen erőteljesen kiaknázza preferenciák és valószínűsíthető kimenetek
ellentmondását (SMUTs 2008, 284). Smuts szerint a feszültség vágyaink blokkolásából fakad, vagyis feszültség akkor keletkezik, ha a narratíva megtagadja azt,
amit szeretnénk. Ilyenkor többféle vágy is gátlás alá kerülhet: olvasóként egyrészt
szeretjük, ha a dolgok kauzális rendjére vonatkozó következtetéseinket a kontextus igazolja, ezáltal pedig tudásra irányuló vágyunk kielégülést nyer, másrészt
pedig szeretjük látni az általunk elképzeltek fikcionális megvalósulását, amely
megismétli és megerősíti az általunk reprezentált történést. A vágy gátlását tételezó modell (desire-frustration theory) egyik erőssége abban áll, hogy a vágyak gátlására irányuló narratív mechanizmusokat összekapcsolja az olvasó narratívákkal
szemben fennálló szükségszerű tehetetlenségével. A leginkább feszültségkeltő elbeszélések lehetővé teszik az olvasó számára, hogy a történések vágyott menetét
képzeletben megalkossa, de gátolják abban, hogy fikcionálisan is megvalósulni
lássa mindezt. Az olvasó tapasztalata a tehetetlenség és az ebből fakadó türelmetlenség, amely akkor a legnagyobb, ha olvasóként olyan információk birtokába
kerülünk, amelyet természetesen képtelenek vagyunk megosztani a bajba került
karakterrel. Smuts szerint az a tehetetlenség, amelyet a narratívákkal szemben
tapasztalunk meg, nem jellemzi valós életürıket, ahol aktívan dolgozunk vágyaink
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kielégítésén. Épp ez az oka annak, hogy a feszültség elsősorban narrativákra adott
reakcióirık függvénye, amellyel saját valós élethelyzeteinkben alig-alig találkozımk
(SMUTs 2008, 283).
Smuts modelljének tehetetlenségi tényezője: a vágyott történésre irányuló cselekvés vagy viselkedés gátlása az evolúciós pszichológiai megközelítésekben is
releváns érv. Katja Mellmann a feszültségről írt átfogó tanulmányában* a narratív
feszültség kiváltását és lefolyását tekintve arra a belátásra jut, hogy a feszültség
lényegét és lefolyását tekintve nem különbözik a stresszként megnevezett állapottól. Azokban a helyzetekben, amikor negatív, taszító vagy fenyegetésre utaló
ingerek érnek minket, szervezetünk olyan motorikus és kognitív mechanizmusokat indít el, amelyek elhárító viselkedésre sarkallnak minket. Ha egy ilyen helyzetben a cselekvés valamilyen ok folytán blokkolás alá kerül, azaz nem tudunk
mást terırıi, mint kivárni a dolgok kimenetét, akkor stresszt érzékelünk. Melhnann
a feszültség kapcsán Smutsszal ellentétben egy, a hétköznapokból is jól ismert
jelenségről beszél, amelynek során motorikus aktivitásunkat „készenlétben” tartva
várakozunk (vagyis készen állunk a cselekvésre), miközben figyelmünket önkéntelenül is a helyzet elháritásának a lehetőségeire irányítjuk. A stressz mint pszichofiziológiai jelenség a kognitív és motorikus mechanizmusokat irányító átfogó
emocionális rendszer fokozott aktivitását jelzi, amely esztétikai tapasztalatainkban ugyanúgy tetten érhető, mint valós élethelyzeteinkben. Mellmann az olvasás
kapcsán is fontosnak tartja megjegyezni, hogy a feszültségkeltés csak akkor mű-

ködik, ha az olvasó közvetlen érzelmekkel és nem empatikus beleérzéssel viszonyul a fikcionális narratívához. Az elha tárolás annál is fontosabb, mert Mellmann
szerint az empatikus érzelmek, amelyek egy figura belső tapasztalatának rekonstrukciójára irányulnak, nem válthatnak ki feszültséget. Feszültség csak akkor létesül, ha az elbeszélt történésre közvetlenül reagálunk: vagyis amikor mi félünk és
reménykedünk, és nem a figura félelmével törődünk.
Mellmann az egész probléma kapcsán újszerű hipotézisekkel áll elő: először
is úgy gondolja, hogy a narratív ﬁkciók tipikus módon az érzelmeknek leginkább
egy bizonyos együttesét váltják ki, amelyet a szerző összefoglalóan tervező érzelmeknek (Planungemotionen) nevez (MELLMANN 2007, 261). Tipikusan ilyen érzelem
a remény és az aggodalom, amelyek szorosan kapcsolódnak az olvasó preferenciáihoz`és funkciójukat tekintve az ezekhez kötődő információk megszerzésére
irányulnak. Másodsorban Mellmann a feszültség fogalmát is teljesen átértékeli:
a feszültség itt egyértelműen pszichikăi jelenség és nem szövegtulajdonság. Meglepőbb azonban, hogy a feszültség szerinte nem is érzelem, hanem különböző érzelrnek
ﬁzikai-viselkedésbeli kísérőjelenségeinek az együttese (MELLMANN 2007, 245).
A nyugtalanság, az idegesség, a figyelem egyoldalú koncentrációja olyan tünetegyüttes, amely egy összetettebb biológiai-emocionális program aktivitására utal.
A szervezet veszélyt, fenyegetést jelző ingerekre egy intenzív emocionális mecha' A tanulmány magyar fordításban ebben a kötetben olvasható.
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nizmus aktiválásával válaszol, amely szokásos esetben egy elhárító viselkedés
megválasztásával és végrehajtásával végződik. A feszültséget kiváltó ﬁkciók megértésének folyamatában azonban szükségképpen gátlás alá kerül a viselkedés, amely
Mellmann szerint a legmeggyőzőbben evolúcióelméleti érvekkel magyarázható.
Az a körülmény, hogy a stressz/feszültség, mint pszichikai-fiziológiai jelenség az
olvasásban és a történetek megértésben is megjelenik, adaptív előnyökkel magyarázható. Eszerint a stresszhelyzetek kedvezően befolyásolják az alkalmazkodó viselkedés megválasztását, ezáltal pedig a túlélést. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az
ember „stressz alatt”, a viselkedés gátlása folytán koncentráltabban tudja figyelmét heurisztikus megoldásokra irányítani, illetve gyorsabb ütemben összetettebb
kognitiv feladatok megoldására képes (MELLMANN 2007, 263).
Hasonló következtetésre jut Donald Beecher is, aki az esztétikai feszültség
hatásmechanizmusában egy evolúciós szempontból kifejezetten előnyös stratégiai gondolkodásmód nyomait véli felfedezni. A feszültség az ő felfogásában egy
rövid időre aktiválódó mentális diszpozíció emocionális összetevője, amelynek
elsőrendű funkciója a figyelem koncentrációja (BEECHER 2007, 263). Beecher érvelése szerint az emocionális feszültség által kísért stratégiai jellegű reprezentációkra bizonytalan kimenettel járó fenyegető helyzetek megoldásában van szükségünk, amikor hatékony módon kell mérlegelnünk bizonyos kockázatokat és
valószínűségeket, valamint gyorsan kell a cselekvésről döntenünk. A feszültség
Beecher szerint is intenzív kognitív folyamatok kísérőjelensége, amely a realitással egyenértékű fikciók alapján mérlegeli a vágyakhoz és félelmekhez kapcsolódó
különböző alternatív kimeneteket. Az evolúciós pszichológiai koncepcióban az
esztétikai feszültség e specifikus heurisztikus gondolkodásmód adaptív sikerét
igazolja, hiszen nem véletlen, hogy ﬁkcionális diskurzusokban is keressük azokat az impulzusokat, amelyek spontán aktiválják az emberi faj túlélését biztosító
egyik legfontosabb mentális stratégiát.

NARRATÍV ÉRZELMEKT
,A kognitív pszichológiai kísérletek egyértelműen alátámasztják azt a feltevést, hogy az olvasási folyamatban reprezentálódik egy alternativ narratíva
(RAPP 2006, 65), amely ebben a megközelítésben érzelmi reakciónak felel meg,
hiszen az olvasó figyelme ekkof már intencionálisan ráirányult egy helyzetre,
amely képzeletében jelentős momentumként és valamely érték hordozójaként
(kívánatos, undorító, félelmetes, fenyegető stb.) jelenik meg. Az érzelem (emotion)
kognitív megközelítésben általában az érzések szűkebb értelemben vett fogalmát
jelöli, amelyek a világunkban meglevő tárgyakra (objects)2 irányulnak és azokat
2 Az érzelmek tárgyai kapcsán nem tényleges létezőkről, hanem formális tárgyakról van szó. (Egy
érzelem megjelenése nem előfeltételez szükségszerűen egy ténylegesen létező tárgyat.) Egy formális
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valamiképpen reprezentálják. Vagyis az érzelmek lényegében véve intencionális
és mentális állapotok, amelyek egyes tárgyakhoz valamilyen értékelést kapcsolnak. Ez a megközelítés az érzelmeket értéktelített reprezentációnak tekinti és azok
kognitiv szerepét is állítja, vagyis azt, hogy érzelmek segítségével folyamatokat
és cselevéseket racionális módon tudunk megérteni és mások számára érthetővé
tenni (DÖRING 2009, 23). Ez a felfogás radikálisan elutasítja az érzelmek szubjektivitásáról alkotott hétköznapi elképzelést, ezzel szemben az érzelmek kognitív
funkcióját és interszubjektív jellegét hangsúlyozza, miszerint az érzelmi reagálás
és reprezentációk megalkotásának mechanizmusai univerzálisan és kulturálisan
rögzülnek, enélkül nem is lennénk képesek mások viselkedésének a megértésére.
Az utóbbi években a kognitív pszichológiai megközelítéshez kapcsolódón több
olyan ﬁlozófiai elmélet is napvilágot látott az érzelmekről, amelyek az emocionális
mechanizmusok és az érzelmek árnyalt elsajátításában kiemelt szerepet tulajdonítanak a narrativáknak. Az egyik ilyen felfogás szerint az értéktulajdonságok hozzárendelésének mechanizmusát az ontogenetikus fejlődés során paradigmatikus
jelenetek (paradigm scenarios) segítségével sajátítjuk el. Ronald de Sousa szerint
kulcsjelenetek segítségével tanuljuk meg, hogy milyen tárgyak kapcsán alakítunk ki emocionális reakciókat, illetve hogyan fejezünk ki érzelmeket. De Sousa
szerint mind az elementáris, ösztönös emocionális reakcióink, mind az összetettebb, nyelvtől és kultúrától függő érzelmeink kulcsjelenetekhez kapcsolódnak,
amelyeket mindennapi élethelyzeteinkből, a történelemből, a művészetekből és
a kultúrából vagy irodalmi szövegekből ismerhetünk (DE SoUsA 2009, 134). E koncepció szerint a legösszetettebb, kultúrától és nyelvtől függő érzelmek működését
a leghatékonyabban irodalmi szövegekből ismerjük meg: ezek egyrészt tipikus
helyzeteket, másrészt ezekhez kapcsolódó olyan intencionális tárgyakat mutatnak fel, amelyekhez motivált módon rendelnek értékeket.
Christiane Voss az érzelmek narrativitásáról írott könyvében egy ennél erősebb
állítást is megfogalmaz, miszerint a narratívák nem pusztán érzelmek tipikus tárgyait és standard kifejezési formáit közvetítik, vagyis az érzelmeket nem pusztán
értelmessé, megragadhatóvá és reflektálhatóvá teszik, hanem ebből következően
és ezen túlmenően hatékonyan alakítják is azokat. Az elbeszélő diskurzusok
folyamatosan formálják az értékek hozzárendelésének szabályait és az érzelmek
kifejezésének mintáit (Voss 2004, 206). Az érzelmek narratívák által történő alakítása és ellenőrzése egyrészt evolúciós szükségszerűség, másrészt pedig általános
kulturális gyakorlat; amely törtéñeti perspektívában is izgalmas kérdéseket vet
fel. Voss felfogásában az érzelmek megtapasztalása és a róluk való gondolkodás
narratív sémákat előfeltételez, amelyek értelmes keretbe rendezik és racionálisan
megragadhatóvá teszik az érzelem kiváltó okait, a vele járó ﬁzikai érzéseket, az
tárgy azt az értéktulajdonságot jelöli (félelmetes, undorító, taszító stb.), amelyet a szubjektum hozzárendel egy bizonyos dologhoz, amely számára ennek folytán valamilyen érték hordozójaként, illetve
egy érzelem kiváltó okaként jelenik meg. Vö. DE SoUsA 2009, 129.
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érzelem kifejezését, a belőle fakadó következményes cselekvést, a különböző időszakokban felbukkanó pszichés érzelmi epizódokat stb (Voss 2004, 184).
Az érzelmek narrativitásának tézisét már Peter Goldie lefekteti 2000-ben publikált Emotions című könyvében, amelyben egyértelműen állást foglal az érzelmek
racionalitása mellett. Goldie szerint az érzelmek megértése és magyarázata képzeletben lejátszott, kauzális logikával összefűzött történetek függvénye, amelyek
a testi érzéseket, pszichés mozzanatokat, valódi történéseket, képzeteket, motivációkat stb. - egy puzzle-darabkáihoz hasonlóan - egy összefüggő konstrukcióba
illesztik bele (GOLDJE 2000, 15). Goldie értelmezésében az érzelmek a világ narrativ módon strukturált, értéktelített reprezentációi, amelyek az első személy (én, mi)
szubjektív perspektívájához köthetők és egy külső, személytelen perspektívából
nem is ragadhatók meg. Mindazonáltal Goldie terjedelmesen foglalkozik azokkal az imaginációs technikákkal, amelyek segítségével mások érzelmeibe belehelyezkedünk, azokat szimuláljuk vagy empatikusan megértjük. Goldie ezirányú
elgondolásai narratológiai szempontból is ígéretesek, mivel a mások érzelmeire
irányuló különböző elképzeléseket más-más nézőpontokhoz és perspektívákhoz
kapcsolja.
Az empátiáról szóló kifejtés -főleg a fogalom aktuálisan tapasztalható szemantikai kiterjesztését tekintve - megvilágító erővel hat. Az empátia Goldie felfogásában nem érzelmi azonosulás, nem érzelmek átvétele, nem más helyzetébe való
belehelyezkedés, nem is együttérzés, hanem mások gondolatainak, érzelmeinek
vagy érzéseinek az elképzelése, vagyis egy speciális imaginációs technika, amelynek gyakorlatait leghatásosabban a történetek, ezen belül is az irodalmi diskurzusok megértésével sajátítjuk el. Az empátia azt jelenti, hogy egy figura vagy egy
másik ember nézőpontjából képzelek el egy tapasztalatot és eközben nem feledkezem meg arról, hogy az elképzelt tartalmak nem a saját tapasztalataim, hanem egy
másik tudathoz kapcsolódnak. Miközben empatikus módon elképzeljük mások
érzelmeit, egyáltalán nem szükséges, hogy magunk is átéljünk érzelmeket. Mindazonáltal az aktuális emocionális állapot és az elképzelt érzelmek közötti kapcsolat sokszor nagyon szorossá válhat. Ha egy elképzelt tapasztalat váratlanul ér
minket, kifejezetten eleven és letaglózó erővel hathat ránk. A sikeres empátia
szükségszerűen narratív reprezentációs gyakorlat, amelyhez hozzátartozik, hogy
olvasóként formáljuk az empátia tárgyát képező figura karakterét. A karakterépítés azonban Goldie szemében több, mint pusztán jellemvonásokkal való felruházás. Egy sokkal összetettebb narrátiv gyakorlatról van szó, amely felöleli a figura
gondolkodásmódját, motivációit és érzelmeit, de még jövőbeli cselekvéseinek előrevetítésére is kiterjed (GoLDıE 2000, 178). Ha az empátia sikeres, az olvasó messze
túllép az adott narratíván és képzeletben folytatja a történetet, ilyenkor bizonyos
szempontból improvizál, amely a mélyreható karakterépítésnek is biztos jele.
A narratív diskurzusokkal kapcsolatos érzelmek vizsgálatában Goldiehoz hasonlóan több szerző (Gerhard Lauer /LAUER 2007/, Kattja Mellmann stb.) is fontosnak tartja az empátia, mint imaginációs mechanizmus, és az olvasó érzelmeinek
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a megkülönböztetését. Utóbbiak kapcsán a kognitiv és evolúciós pszichológiai elméleteket olvasva arra a belátásra juthatunk, hogy a fikcionális narratívák kiemelt
módon az érzelmek egy csoportjának kiváltására irányulnak. Olyan érzelmek
tartoznak ide, mint a remény, az aggodalom vagy a félelem, amelyeket Ortony,
Clore, Collins előretekintésen alapuló érzelmeknek (prospect-based emotions), Mellmann pedig tervező érzelmeknek (Planungsemotionen) nevez, utalva arra, hogy
ezek az érzelmek jövőbeli, nyitott helyzetek kedvező vagy kedvezőtlen megítéléséhez kapcsolódnak, illetve ezek elősegítését vagy elhárítását célozzák. Goldie az
említett csoportot még kiegészíti az együttérzéssel (sympathy), amely a figura nehézségeinek felismerésével, egyúttal a baj enyhítésére irányuló erős késztetéssel
jellemezhető (GOLDIE 2000, 180). Az előretekintő érzelmek mindegyike erős preferenciákat implikál és kétségkívül jelentős motivációs késztetéssel is együtt jár,
amely az előrevetített történések elhárítására vagy éppen elősegítésére irányul.
Úgy tűnik tehát, hogy az irodalmi narratívák kifejezetten - de természetesen nem
kizárólagosan - olyan érzelmek tapasztalatára és gyakorlatára késztetnek minket,
amelyek stratégiai szerepe az életvezetésben, etikai jelentősége pedig más emberekkel való viszonyulásainkban aligha lehet kérdéses.
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IVASKO LÍVIA - KOMLÓSI EOGLÁRKA
Nézőpontok a mesék képességfejlesztő
és terápiás alkalmazhatóságáról Boldizsár Ildikó Meseterápia,
Kádár Annamária Mesepszichológia

és Nagy Iózsef Fejlesztés mesékkel című kötetei alapján
Ielen írás* célja, hogy rövid áttekintést nyújtson három olyan meghatározó alkotás szemléletmódjáról és célkitűzéseiről, melyek közös jegye, hogy mesék segitségével kívánják elősegíteni különböző emberi képességek megfelelő működését.

A szerzők nézőpontjai abban egyeznek meg leginkább, hogy olyan, az emberiséggel egyidősnek tartott, elsősorban szóbeli alkotásokat választanak eszközül
céljaik eléréséhez, melyeket összefoglaló néven meseként határoznak meg. Eltérő
azonban a nézőpontjuk abban a tekintetben, hogy a következőkben röviden bemutatandó vállalásaikhoz milyen típusú mesét választanak, és választásukat mivel indokolják. Elsőként a gondolkodási folyamatok logikai funkcióinak fejlesztéséhez javasolt mesealkalmazó módszerről ejtünk szót NAGY Iózsef (2009) Fejlesztés

mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban
cimű szerkesztett munkája alapján, majd KÁDÁR Annamária (2012) Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban című kötetének alapvetéseit

jáıjuk körbe. Végül BoLDIzsÁR Ildikó (2010) Meseterápia. Mesék a gyógyításban és
a mindennapokban című írása alapján ismerkedünk meg a Metamorphosis elnevezésű terápiás eljárással. Ielen írást egy rövid összevető összegzés zárja.
NYITRAI Ágnes jegyzi a NAGY Iózsef (2009) által szerkesztett kötet első tanulmányát, melyben a szerző a mese és a mesélés fejlesztő hatását mutatja be több
iskola és kísérleti módszertan alapján. A szerző azt a pedagógiai célt tartja szem
előtt, melyet a könyv szerkesztője már az előszóban pontosan megfogalmaz, amikor azt mondja, hogy mérhető lemaradással lépnek be az iskola kapuján azok
a gygrmekek, akiknek nem meséltek, lévén nem ér-tik az életkorilag elvárt szinten a történeteket, miközben verbális önkifejezésük is korlátozottabb a különféle
társas helyzetekben. Ebben az értelemben egy mesének a szerzők által javasolt
módon történő feldolozása elsősörban azt a célt hivatott szolgálni, hogy azoknak a gyermekeknek adjon lehetőséget a mesében szereplő történet pontosabb
megértéséhez (itt elsősorban a racionális megértésre, azaz a történetrendezésre
' A tanulmány a TÁMOP 4.2.4.A/2-ll-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság ProgramHazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése
országos program kiemelt projekt keretben jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg. - A Szerk.
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gondolva), akiknél ez a fajta elsajátítás a megfelelő ingerekhez megfelelő időben
való hozzáférés hiánya miatt nem történt meg. A tág életkori határ is érthetővé
válik ebben a rendszerben, hiszen a magyarországi felmérések alapján az elbeszélés-értelmezés kognitiv képessége az óvodás kortól a kisiskolás korig fejleszthető
a leghatékonyabban.
NYITRAI Ágnes ugyan több helyen is utal arra (pl. a 17. oldalon), hogy a mesék
lehetőséget teremtenek a nem racionális élmények megélésére és feldolgozására,
de amikor a kötet 3. fejezében az összefüggés-kezelő képesség fejlesztéséről ir
(NYITRAI 2009, 53-80), akkor elsősorban olyan mesékre vonatkoztatja a fejlesz-

tés jelentőségét, ahol a mesecsoportok megalkotásában a racionalitás és a fikció
szétválasztása adja az egyik legfőbb szempontot. A köet szerzői az úgynevezett
Piaget-osztályok figyelembevételével különböztetik meg az egyes feldolgozási
szinteket: az elsődleges szituativ értelmezéstől a relációszókincs elsajátítása után
(mely időbeli, térbeli, mértékbeli viszonyok meghatározását teszi lehetővé) nyilik a gyermeknek lehetősége a magasabb szintű narratív megértésre (NAGY 2009,
32-53), melynek kialakítására a kötet szerzői speciális módszert dolgoztak ki. Ezt
a módszert 50 olyan mese feldolgozásán keresztül mutatják be az olvasónak, melyeket az óvoda- és iskolapedagógusok népszerűnek tartanak, és melyek többsége nem népmese, hanem egy viszonylag egyszerű logikai rend alapján strukturált
eseménysor. Ezekben a szerzők által feltett kérdések megválaszolásával még az
olyan gyermek is el tud majd igazodni, aki korábban nem kapott spontán segítséget a kommunikatív fejlődéséhez. A szerzők szerint ezeknek a történeteknek
az ismétlődő felidézése is szerepet játszik abban, hogy mennyire válik tartósan
is fejlesztővé a történetek logikai, elsősorban kijelentéslogikai és predikátumlogikai (VıDÁKovıcH 2009, 81-105) rendszerben történő feldolgozása. A történetekben rejlő összefüggések feltárásához a szerzők konkrét kérdésfeltevések jól meghatározott rendben való alkalmazását javasolják, melyek segítségével az egyes
összefüggések közül az oksági, valamint a vele nem azonos együttjárási relációk
is felismertethetővé válhatnak (NYITRAI, 2009, 71-74, 77-80). Ezt a célt szolgálja
a felidéző és véleménykérő beszélgetés, a kitaláló és alkalmazó, végül pedig a gondolatbefejező beszélgetés címkével definiált forına. Ezekben a mesefeldolgozó szitiıágiókban olyan kérdések egymás utáni megválaszolása a cél, melyek egyrészt
a megjegyzett információra vonatkoznak, másrészt a történetben szereplő élőlények és dolgok, valamint az azok közt fennálló viszonyok meghatározását teszik
lehetővé explicit módon. A kötef zárófejezete részletesen bemutatja a javasolt
50 mese ilyen módú feldolgozását a kérdésekre adható lehetséges válaszok fel-

sorakoztatásával.
KÁDÁR Annamária (2012) mesepszichológia című könyvében a mesék elsősorban olyan történetekként jelennek meg, melyek az egyén számára hozzáférést engednek olyan mások által megélt tapasztalatok feldolgozásához, amikkel
csak a történetek által van lehetősége találkozni a befogadónak. Fontos azonban,
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hogy a történetmesélők milyen viszonyban állnak a történetek befogadóival, mert
másként hat egy a gyermekét elhagyó szülőről szóló mese, ha azt a gyermekét
ölében tartó anya mondja, és másként, ha egy idegen, ha a szülő a mesebefogadó
gyermekétől éppen távol van. A mesebefogadás kontextusa tehát meghatározó
ebben a felfogásban.
A szerző pszichológusként is azt vallja, hogy a mesék olyan utakat kínálnak
az embernek, melyeken érdemes megtartani a szerző által a népmesékből vett
tizparancsolatot, mely hozzásegíti az egyént ahhoz, amit a legjobban szeretne:
boldogulni, eligazodni az „élet útvesztőjében” (KÁDÁR, 2012, 13-14). A mesékben
szereplő szimbólumok úgy elevenednek meg a szerző kötetében, mint az egyes
élethelyzeteket, próbákat, megoldandó feladathelyzeteket és érzelmi állapotokat
leíró és azonosító, ugyanakkor az egyén számára a saját megélést biztosító források.
A fikció és a racionalitás szétválása, bizonyos esetekben pedig az együttjárása
izgalmas feladatok elé állította a szerzőt, amikor disszertációja elkészítéséhez közel kétezer, gyermekek által írt mesét olvasott el és dolgozott fel a tartalomelemzés módszerével. Kádár Annamária arra az eredményre jutott, hogy a 10-11 évesek világában már egyre több a való világból vett elem, szereplő és megoldandó
probléma (melyek gyakran a gyermekeket körülvevő család megélhetési vagy
érzelmi válságát is türközik), miközben a gyermekek olyan állandó nyelvi elemekkel szerkesztik egybe írásaikat, ahol a mese stukturális összetevőit (mind
a nyelvi fordulatokat, mind pedig a mesestruktúra elemeit) megfelelően használják. Hogyan lesz a gebéből táltos paripa? Ennek a kérdésnek a megválaszolása
az egyes terápiás fogalakozásokon és érzelmi fejlesztő tréningeken a szerző vállalt feladata. A Mesepszichológia cimű munka arról ad alapos áttekintést, hogy az
emberiség kultúrtörténetében őrzött tipikusan mesei elemekből építkező történetek milyen mágikus erővel tudják felruházni a befogadójukat annak érdekében,
hogy a saját életében is fel tudja használni azt az útmutatást, amit az egyes mesék
bizonyos problémák megoldásáhz rendelnek. Az egyes fejezetek is ebben a sorrendben követik egymást: a négyévesek énközpontú, de igen kíváncsi jelentéssűrítő világától jutunk el a kisiskolás kor racionálisabban gondolkodó, a világot
rendezettebbnek látni vélő, ám a képzelet által még mindig átfűtött korszakába,
ahová a`_szerző bettelheimi értelemben véve szeretné elk-ísérni a gyermekeket, azaz
nyitva hagyni nekik azt a lehetőséget, hogy a világ racionális megismerése mellett
legyen lehetőségük a meg nem értett élmények irracionális, képzelet általi megélésére és a történetben rejlő rend megtalálására. A szerző a képzelt barát kapcsán
hoz érveket amellett, hogy a ,,Tündérbogyó”-típusú társak miért segítik a gyermekeket a nehezen feldolgozható traumák feldolgozásában, és miért tűnnek el
ezek a képzeletbeli társak akkor, amikor a gyermek „már megküzdött a sárkánynyal", azaz nincs szüksége további segítőre, mert megoldotta a problémát. Azt
írja: ,,..ha egy gyermek leragad egy mesénél, és újból és újból hallani akarja, ez
azt jelenti, hogy egy olyan feldolgozatlan problémája van, amire a mesében szimbolikus úton segítséget kap. A gyermek pontosan ráérez arra a mesére, amelyik
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az élethelyzetére vagy problémájára rímel.” (112) Majd a „helikopter mese” terminus technicus bevezetésével iıja le azt az általa inkább rombolónak tartott hatást, melyet azzal ér el a szülő (mesélő), ha kibontja gyermekének a mese 'valódi
tartalmát, azaz megfosztja őt a szimbolikus értelmezéstől: „A személyes problémák megértése és feldolgozása nem lehetséges, ha a szöveget valaki értelmezi és
,,megfejti" nekünk. A tanulság képi formában, érzelmi szinten marad meg a gyermekben, nem pedig a szülő magyarázatai által. Persze, ha a gyermek szeretne beszélgetni a meséről, akkor legyen időnk meghallgatni, és válaszolni a kérdésekre,
amelyeket spontán tesz fel nekünk.” (114-115) Az ,,Egy-két marék varázslat..."

I

című részben KÁDÁR Annamária amellett érvel, hogy a gyermeki gondolkodásban
a 10-11 éves kor vízválasztónak tekinthető. Ekkorra alakul ki a gyermekben a valóságos problémák iránti érdeklődés, miközben a mesében meghagyja az érzelmek ösztönös tükrözésének lehetőségét. Az ebben az életkorban írt sok-sok száz,
majdnem kétezer mese tartalmi feldolgozása után arra jut a szerző, hogy a gyermekek ekkor javarészt novellamesét írnak (52%), kevésbé tündérmesét, csodamesét (25%) vagy állatmesét (23%). A novellamesében már megjelennek a személyes
élmények, és a többi kategóriában is egyre több a reális elem. A szimbolikus tartalom egyre inkább eltűnik. A személyes élettörténet explicit kifejezésmódjáról
szólva a ,,Mesélj magadról! A személyes élettörténet, mint mese" (148-167) cimű
részben azt írja KÁDÁR Annamária, hogy a Ierome BRUNER (BRUNER 1986) nevéhez
köthető körkörös mimézis állapota alakul ki akkor, amikor a logikai-tudományos
gondolkodásmód mellett a gondolkodás narratív módján alakulnak az egyén által megélt valóság képei, és így a történet utánozza az életet (melyet az egyén
önmaga életéről is vall), miközben az élet utánozhatja a történetet azzal, hogy
valaki a hallott történet alapján cselekszik. És ezt a folyamatot, a történetrnondást
is tanuljuk. Az ötéves gyermek még inkább befogadja és ismételteti a történeteket, hogy egyrészt átélje azokat, másrészt, hogy megtanulja elmondani a saját
történetét, mind a maga, mind mások számára. ,,A gyermeket a mese vezeti saját
történetei megalkotása felé, az elbeszélés keretét elsajátítva lehetővé válik életeseményeinek megosztása” (KÁDÁR 2012, 153). Kötetének konkrét érzelmi fejlesztő
hatású meséinek bemutatása előtt pedig a mese Verena KAsT (KAsT 2002) által
leírt tükör-szerepét mutaja be, amikor így ír: „Minél meseszerűbb egy kép, annál
neheäzebb egyértelmű jelentést rendelni hozzá. A mese olyan, akár egy tükör azt látjuk meg benne, amit lelkünkben hordozunk, ezért egy mesét az adott lelki
szükségletünknek megfelelően mindig más és más módon értelmezünk. Emiatt
soha nem szabad magyarázni a mesét- hagyni kell, hogy érzelmi szinten fejtse ki
a hatását. A nyilvánvaló tanító szándék hatására pont a lényeg sikkad el, szertefoszlik, elillan a varázslat."
BoLDIzsÁR Ildikó (2010) Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a hétköznapokban
című kötete BETTELHEIM (1985) alapvetései mentén halad, amikor azt vallja, hogy
a népmesék alkalmasak lehetnek a lélek gyógyítására. Ebben a felfogásban a mese
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lineárisan halad, de a terápia nem (BoI.DIzsÁR 2010, 109). A mese meritkezés az ősképek birodalmában, amely a jobb agyféltekéhez köthető. „A történetekben való
gondolkodás hozzátartozik az emberhez” (BoLDIzsÁR 2010, 23). BoLDIzsÁR Ildikó
a történetmondás és -értés jelentőségét a kognitív pszichológia terminusaiban is
megfogalmazza PINK (2009) munkájára hivatkozva, amely szerint „az emberi agy
működése nem a logikára, hanem a történetek értésére van programozva. [...]
A történet a megértés olyan ösvénye, amely elkerüli a bal agyféltekét.”
BoLDIzsÁR (2010, 26-27) felhívja a figyelmet arra, hogy a meseterápia nem a mesék értelmezésén, azaz nem az interpretációs munkán alapul, hanem azon a tudáson, amely a mesehősöktől származik, nem az interpretációs munka, hanem
a mesehős tettei gyógyítanak. Ez a tudás, gondolat akkor nyeri el értelmét, ha
megvalósítják. Ezt a megvalósítást gyakorolják és tanítják a mesék hősei. Észrevehetjük, hogy itt a puszta gondolat (elmélet, interpretáció) ,,ellenében", vagy inkább amellett a praktikum, a gyakorlat, a tett (a mesehős megcselekszi) az, ami
gyógyít. A mesékben szereplő egyetemes szimbólumok megértése, mint amilyen
a Nap, Hold, Szél, barlang, víz, csónak, híd, égig érő fa, királylány, élet vize stb.,
csupán intellektuális teljesítmény. BoLDIzsÁR felhívja a figyelmet arra, hogy akkor
lép működésbe a szimbólum ereje, amikor az ember maga is elmegy a nap pitvarába, felül a táltos paripára, megmássza az égig érő fát. Még ez sem elég a szimbólum erejében való megrnerítkezéshez. Tudnia kell, hogy miért kell elmerınie a Nap
pitvarába, miért kell felülrıie a táltos paripára, miért kell megmásznia az égigérő
fát. Ezekre a kérdésekre akkor tud válaszolni, ha ismeri az „összefüggő és teljes
értékű szellemi rendszert, amely e tanításokat évszázadokon keresztül tárolta,
hordozta, hagyományozta" (BoLDızsÁR 2010, 63). Emiatt mondja azt a szerző, hogy
a letisztult, évszázadok alatt kikristályosodott népmesei motívumok alkalmasak
igazán azoknak a gyógyító céloknak az elérésére, melyek az egyén saját útjának
megtalását segíthetik elő. Nem tanmeseként, vagy olyan műmeseként tudnak
irányt mutatni, melyben egyetlen követendő út lehet csak, mintegy kész választ
adva a konkrét probléma leegyszerűsítésére és megoldására, hanem megadják
a lehetőséget az egyén egyedi szimbólumértelmezésén túl ahhoz, hogy egyéni
megoldásokat találjon saját „sárkányainak lefejezésével". A metamorfózis lehetőség ad a nem racionális utakra (BoLDIzsÁR 2010, 102) is a problémamegoldásban. „A mese olyan „helyszínre” viszi az embert, ahol ritkán jár: a tudattalanjába..." A beavatást az út megtétele jelenti (BoLDIzsÁR 2010, 92). Kognitív
pszichológiai perspektívából a népmese mindenkori hallgatója kibontja, megéli
a szimbólumot, ami procedurális szinten van. A mesékben a „cselekvésre ingerlést"
a konkrét megoldási technika követi (BoLDızsÁR 2010, 128-129). A bennük rejlő
archaikus tudásrendszer az emberben (befogadóban) rejlő képességek kialakításának lehetőségeire vonatkozik (BoLDızsÁR 2010, 56). Ha elfogadjuk, hogy a meséknek, és azon belül is a népmeséknek a kulturális átadásban elsődleges szerepük
van, akkor egyetérthetünk a szerzővel abban, hogy a „szóbeli áthagyományozásban csak az a tudás maradhatott fent, amit a befogadók értettek és megéltek, vagy
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megélési lehetőségként kezeltek (BoLDızsÁR 2010, 98)". Az intonációs mintázatok
és más nyelvi stimulusok és nem verbális ingerek juttatják az intenzív fókuszált figyelem állapotába a hallgatót. Ezek jelentenék BoLDIzsÁR (2010, 319-320) STALLINstól vett szóhasználatában a történethallgatási transz figyelmi funkcióját, mellyel
a befogadó a külvilág helyett a történetre és önmagára irányítja figyelmét.
Pragmatikai nézőpontból érdekes kérdés a szimbólum működése BoLDIzsÁR
felfogásában. Ebben a sajátságos hallgató-orientált megértésmodellben láthatóvá
tehetőek szimbólumok kulturális, azaz konvencionális és egyéni vonakozásai.
Első megközelítésben BoLDızsÁR felfogása rokonitható IUNG megfogalmazásával,
mely szerint: „amit mi szimbólumoknak nevezünk, olyan kifejezés, név v. kép,
amely bár a hétköznapi életben ismerős lehet, mégis a szokásos és kézenfekvő
jelentés mellett sajátos konnotációval bír" (BoLDızsÁR 2010, 53). A hétköznapi „kézenfekvő jelentést" a konvencionális jelentésnek feleltethetjük meg, míg a „sajátos kormotáció" a konkrét mese, illetve a mindenkori mesehallgató konkrét élethelyzetétől függően alakul. Mindeközben ,,a mese az anyanyelven túl a közösség
nyelve" (BoLDızsÁR 1010, 97). Így a terápia során nem csak a beszélő szavaiban rejlő jelentés kikövetkeztetése a cél, hanem a sok-sok beszélő, azaz mesemondó által
kikristályosított üzenet megfejtése egy konkrét hallgató viszonylatában. „A gyógyulás a változásban van - a mesék szerint is" (BoLDızsÁR 2010, 116). A szerző
szerint három lépcsőben történik a konrét munka előtti ,,tisztázás”: (1) mely helyszínen, melyik szereplőben vagy tárgyban ismer magára az alany, majd (2) a mese
konﬂiktusának, a bonyodalmak forrásának feltárása következik, (3) milyen mesei funkciókat működtet éppen a saját életében a személy. Ezek után jelölhető ki
a terápiás munka célja: a további útja során milyen képesség megszerzése a cél
(BoLDızsÁR 2010, 132).
Az egyes életkorokban a szerző más-más felismerési stratégiákat azonosít a gyermekek mesefeldolgozásában, de úgy tartja, hogy attól, hogy a 10-12 évesek már
felismerik a valódi mesei elemeket, még alkalmazható náluk a mese olyan ismeretátadó eszközként, mely a kulturálisan hagyományozott információk és problémamegoldási módok mintájaként szolgál.
Miközben a bemutatott kötetek szerzői pontos ismeretekkel rendelkeznek arra
vonátkozóan, hogy a kulturális hagyományozódás által megőrzött mesék, melyek
az egyes közösségek túlélési stratégiáit és boldogulási eljárásait voltak hivatottak
átadni a jövő nemzedékének, milyen funkciókkal rendelkezhetnek a mesebefogadó
számára, különböző módon határozzák meg céljaikat az egyes mesék alkalmazását illetően. A pedagógiai célú, NAGY Iózsef által szerkesztett kötet elsősorban
a mese mint történet adta logikai váz felismerését, és a szerkezet relációszókincsét
szeretné megtanítani. Mindezt a logikai-analitikus gondolkodás fogalmai szerint,
megelőlegezve ezzel a narratívába való belehelyezkedést. KÁDÁR Annamária ezzel
szemben azt vallja, hogy a valódi beleéléshez nem kell a szerkezetet explicit módon felismertetni és tudatosítani, mert akkor elvész az érzelmi beleélés lehetősége.
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BoLDIzsÁR Ildikó pedig azt is kiemeli, hogy a szimbólumok analizálása meggátolja
az egyént abban, hogy megtalálja saját helyét abban a komplex szimbólumértelmezésben, mely éppen a terápiás célú meseall<almazás alapját tudja nyújtani.
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GYIMESI TIMEA

A franciaországi kognitív kutatásokról
az irodalom és a művészetek összefüggésében

Franciaországi viszonylatban az éppen harminc éve alapított kutatóközpont,
a CRAL (Kutató Központ a Művészetekről és a Nyelvről) már a '90-es évek eleje óta
foglalkozik kognitivizmussal az irodalomelmélet (narratológia) és az esztétika
területén. Az eredeti transzdiszciplináris program semmit nem veszített erejéből,
sőt más-más területekről is egyre többen csatlakoztak a központ munkájához. Így
1987-re a következő kutatási területek rendeződtek be: „A szöveg státusza", ,,Narratív struktúrák", ,,Képelmélet”, „Vizuális média és a jelentés”, „A zenei nyelv
elmélete", ,,Az esztétika és hermeneutika története", „A művészeti ágak közti
interakciók".
Történetileg, az alapító (Georges Friedmann, Edgar Morin és Roland Barthes)
és együttműködő kutatók személyéből adódóan a CRAL szorosan kapcsolódott
a strukturalista és szemiotikai paradigmához. Noha ez akár módszertani és teoretikus egységet is feltételezhetne, ténylegesen - a rendkívül sokszínű és eltérő
munkák mögött - csak két közös referencia rajzolódik ki: Saussure és az Orosz
formalisták. E sokszínűség az oka annak is, hogy miért nem lett a CRAL iskolaadó
irányzat, szemben más szemiotikai csoportosulásokkal.
A kutatóközpontra jellemző nyitottság idővel azonban nem csak összekuszálta
az erővonalakat, de éppen belső fejlődésének erejét is adta: semmiféle Ortodoxiához nem kötődött, inkább a tudományos közösségen belül születő új irányok előretörését támogatta. A CRAL számára ugyanis kezdetektől fogva egyértelmű volt,

hogy az irodalom és a művészetek tanulmányozása nem csak sajátos szemiotikai
tárgyaik vizsgálatán át lehetséges, hiszen azok meghatározott társadalmi és kulturális vonatkozásokkal, sajátos kontextussal és implikációkkal rendelkeznek az
emberi tevékenység szimbolikus szféráiban, az esztétika és a művészetek területén is. Történelem és elmélet tehát nem választható el egymástól: ez az elméleti
alapállás jellemzi a központban folyó több diszciplínát összefogó ﬁlozófiai, szociológiai, antropológiai és történelmi kutatásokat, melyek ma három fő célkitűzés
mentén valósulnak meg:
"
(1.) A művészetek tanulmányozása formáik, szerepeik, történelmi, kulturális
és társadalmi rendszereik sokféleségében;
(2.) Módszertani eszközök és teoretikus hipotézisek felállítása az esztétikai reláció és a művészeti gyakorlat jobb megértése érdekében, figyelemmel az emberi
lény kettős meghatározottságára, társadalmi életére, illetve az egyes individuumok

emotiv és kognitív szerveződésére egyaránt;
(3.) Pluridiszciplináris programok kidolgozása, amelyek a művek és a művé-
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szeti formák történeti tanulmányozását esztétikai filozóﬁai és társadalomtudományi (történelem, szociológia, antropológia) vizsgálódással kötik össze.
Todorov, Louis Marin, Raymond Bellour, François Flahault, majd Iean-Marie
Schaeffer és manapság Esteban Buch irányítása alatt a központ egyre nagyobb
nemzetközi elismertségre tett szert, számos nemzetközi együttműködésnek ad
otthont, különösen mert maga is az EHESS-hez (École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Felsőfokú Társadalomtudományi Képzőhely) és általa a CNRS-hez (Centre

National de la Recherche Scientiﬁque, Tudományos Kutatás Nemzeti Központja) is kötődik. A kezdetben csak szellemi közösséget adó, de alapvetően egyéni kutatásokon
alapuló központ mára közös cselekvési, szinergikus programokban gondolkodik,
így tematikus és/vagy transzverzális kutatócsoportokat tart femi.
A CRAL-ban az elmúlt években két nagy átalakulás zajlott. Raymond Bellour
irányításával a központ a 90-es évek elején megújult, új kutatási perspektívák alakultak, míg néhány korábbi kutatási irány végleg lezárult. François Flahault vezetése alatt ez az átalakulási folyamat a következő három kutatási témában összegeződött: ,,Gondolkodni, mesélni", „Művészetek és esztétikai tapasztalat: kognitív
keretek, kategóriák és klasszifikációk", „Szín és zene interakciói".
A második átalakulási folyamat levezetése a nyolc éven át irányító Iean-Marie
Schaeffer nevéhez kötődik. A teoretikus a CRAL kutatási és tudományos programtervének megújításakor feltérképezte a strukturalista-szemiotikai paradigma
ma már jól ismert hiányosságait - pl. a kulturális tények szociális és történelmi
beágyazottságának figyelmen kívül hagyása. A kérdés ugyanakkor Schaeffer szerint nem e hiányosságok megléte, hanem sokkal inkább az, hogy az új módszertani premisszák fényében, vagyis az aktuális kognitív keretek közt a szemiotikaistrukturalista paradigma által megfogalmazott kérdések (melyek hatóköre a szöveg
immanenciájára szorítkozik) fontosak maradnak-e. 2002-től a CRAL tudományos
programjának átalakítása ekként valójában kettős célt követett: egyrészt a jelen
tudományos kontextusához próbálta igazítania elődei interdiszciplináris (társadalom- és humántudományok, filozófia) elkötelezettségét, másrészt kísérletet tett
annak a feszültségnek a feloldására, amely az e területeket jellemző kutatás két
pólusa között, a történelmi konstruktivizmus és a kognitivista fogantatású naturalizmug között húzódik. A kérdés végső soron az, hogy milyen kapcsolat áll
fenn a kulturális gyakorlatok történetileg konstruált jellege és azok antropológiai
állandói között.
Schaeffer javaslata szerint mindkét ferületet transzverzális kutatásokkal kell
támogatni. Csak így várható el, hogy a köztük meglévő szembenállás egymás
javát szolgálja, s hogy a kulturális, s kifejezetten a művészeti tényekről való ismereteink bővüljenek. E célból két új kutatócsoport munkáját irányozta elő: a ,,Reprezentáció, Elbeszélés, Fikció" (az elbeszélés formális elemzése; a fikció művészeti, kognitív és filozófiai aspektusai), illetve a „Művészet és esztétika: mentális
és szociális keretek, funkciók, antropológiai állandók és történelmi variabilitás"
(az avantgárd újraolvasása; kínai művészet és nyugati esztétika; kultúra és tár-
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sadalmi rendszerek) kutatócsoportokét. A korábbi három kutatócsoport e kettőt
támogatva működött tovább.
II-ll-lt

A CRAL sokoldalú tevékenységének átfogó bemutatására jelen keretben aligha
vállalkozhatom. Ismertetésemben a Helikon tematikus számához leginkább kapcsolódó kutatások egy-egy csomópontját vázolom, méghozzá a 2002-2010 között
a központ irányítását ellátó, a CNRS és az EHESS felé egyaránt nyitott Iean-Marie
Schaeffer mimkáira támaszkodva. A CRAL honlapján elérhető bemutatkozás két
markáns irányvonalat jelöl ki a filozófus-esztéta Schaeffer munkásságában: egyrészt a művészet és esztétika egyes kérdéseinek (a filozófiai esztétika története,
művészeti és esztétikai fogalmak konceptuális elemzése), másrészt a művészet területéhez kötődő olyan specifikus tárgyaknak a tanulmányozását, amilyen például
a fotografikus kép, a fikció, az elbeszélés és az irodalmi műfajok. A fikció kutatási
projektjére visszatérve kiderül, miért van kitüntetett szerepe a fikciónak a kutatások integrálásában. A fikció ugyanis sokrétű - filozófiai, logikai, antropológiai,
pszichológiai, nyelvészeti, művészetelméleti és irodalmi - tanulmányozás tárgya
lehet egyszerre, hiszen nem kizárólagosan irodalmi tárgyat (noha gyakran azonosítják a fikciót az irodalommal), hanem egy pragmatikai kategóriát jelöl. A használat felől nézve, azaz nem normatív és deskriptív kategóriák alapján egészen eltérő
dolgok minősülnek fikciónak (individuális vagy kollektív játék, színházi előadás,
film stb.). Ez a pragmatista szemlélet egyébként Schaeffer minden munkáját áthatja, s kétségtelenül hozzájárult a korábbi paradigma, a szemiológiai és narratológiai kutatások stratégiai átalakulásához, amelyek a szándék és az immanencia felől
közelítettek a vizsgált jelenséghez. A fikció ugyanakkor nem csak pragmatikai kategória, de olyan egyetemes mentális kompetencia, amely részét képezi az emberi
intencionális viselkedések széles körének. Azonban bármily elterjedt is, nincs konszenzus sem a fikció természetére, sem annak konstitutív jegyeire vonatkozóan.
A projekt időszakában megsokszorozódott a fikció témájában publikált egyéni és
közös kötetek száma. A teljesség igénye nélkül említést kell tenni Schaeffer nagyhatású könyvéről, Pourquoi la ﬁction? (1999), majd Nathalie Heinich-hal közösen
irt könyvük: Art, création, ﬁction: entre sociologie et philosophie (2004), illetve Gérard
Geriette: Metalepszis. Az alakzattól a ﬁkcióig (2004) című könyvéről, s a közvetlenül
ehhez kapcsolódva megrendezett Métalepses. Entorses au pacte de la représentation
című konferenciáról, melyen elhangzott előadások 2002-ben Iohn Pier és Iean-Marie
Schaeffer szerkesztésében jelentek meg. Ezt követi a Thomas Pavellel közösen írt
a Que sais-je? sorozatban napvilágot látott Fiction (2008).
IHHI-

A fikció komplexitásának megértése nem csak azért elsőrendű fontossággal
biró feladat, mert napjainkban minden műfajban óriási mennyiségben termelődik
ﬁkció, hanem azért is, mert a fikció nem egyszerűen csak az emberi kultúra része,
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de közvetlen kapcsolatban áll az ember biológiai és antropológiai modalitásaival. Schaeffer kategorikusan elutasítja a fikció szemantikai definicióját. Szerinte
a szemantikai megközelítés (Frege, Goodman) nem tud választ adni arra, miért
van szükségünk a ﬁkcióra, s hogy a fikcionális művek miért szereznek esztétikai
örömöt. Meglátása szerint e problémákat azzal lehet feloldani, hogy a fikciót nem
az igaz/hamis oppozíciójaként gondoljuk el, hanem olyan diszpozitívaként tekintünk rá, amit egy egyetemes kompetencia alapján minden ágense felismer. (Ez
a felismerés a feltétele annak, hogy létrejöjjön a fikciós paktum: hiánya, pl. a digitális játékok esetében, ahol gyakori a világátlépés, arra utal, hogy a játszó gyermek
nem tanulta meg felismerni a fikció markereit.) Pragmatista imitációs fikció-elmélete tehát arra tesz kísérletet, egy bio-antropológiai, pszicho-kognitív alapozás
után a platóni antimimetikus megközelítést összeegyeztesse a fikció arisztotelészi
elvével, széles pszichológiai, antropológiai, filozófiai perspektívát kínálva immár
a legtágabb értelemben vett fikcionális diszpozitíva számára.
Spontán abban a hitben élünk, hogy a fikció a valósághoz fűződő referenciális
kapcsolatra Oltódik, semlegesíti annak bizonyos kényszereit. Pedig a fikció egyetemes kompetencia, amelyet az egyedfejlődés során a gyermek bonyolult szabályok segítségével sajátit el. Általa ismerheti meg és értheti meg a valóságot. Ha
úgy tetszik, a művészi gyakorlat is ebből a kompetenciából húz hasznot, vagyis
az élet és a művészet közt belső, elidegeníthetetlen kapcsolat áll fenn, ahogy a közöttük húzódó határ is sokkal porózusabb, mint gondolnánk.
A játékos fikció olyan komplex intencionális attitűd, amely három, egymástól
elválaszthatatlan mimetikus reláció ismeretét és használatát feltételezi: a közös
játékos tettetés, a mimetikus belemerülés és az analogikus modellálás képességét.
A játékos tettetés vagy megosztott, ,,közös tettetés” (Searle) igazi kulturális
előretörést jelent az emberiség történetében, mert egy eredendően agnosztikus
evolutív funkció, amilyen a komoly tettetés, alapvető átalakulását hozta. Az állatvilág védekező vagy agresszív mimetizmusaiban és az emberi hazugságban
is felismerhető ez a komoly tettetés, melynek célja a másik becsapása. Bizonyos
kooperatív készség megjelenésére utal, hogy létrejött olyan konszenzuális szituáció, amikor a tettetés, a színlelés közös ügy lett, így a tettetés nem komoly, hanem (csak komolyan) játékos. A gyermeki játék e közös tettetésen alapul. Ilyenkor
a gyermek ,,játszásiból" csinál valamit. Ez az ún. mimetikus fogódzó, hívószó, csali,
amely lehetővé teszi a fikcióba való mimetikus belemerülést, a ,,mintha” mentális
attitűd felvételének lehetőségét. A gyermek ezt megelőzően is kapcsolatba kerül
a fikcióval, mégpedig endogén reprezentációi - képzelete - révén. E reprezentációk különböznek minden veridikcionális funkciójú reprezentációtól. A játékos tettetéssel együtt hozzájárulnak a fikció által elfoglalt speciális mentális tér-kialakulásához. A későbbi, viszonylag stabil affektív és kognitív identitás kialakulásában
nagyon fontos szerepet játszik ez a ﬁkciós kompetencia (az endogén reprezentáció, a képzelet), ahogy a valóság tanulási folyamatában is. Schaeffer nyomatékosan megjegyzi, hogy a fikciós kompetencia megléte mentális higiéniánk alapja,
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s a későbbi kellemetlen szituációk kezelésében is előny: általa nagyobb eséllyel
kerülhetők el az öncsaló, kognitív illúzión alapuló menekülési stratégiák.
A mimetikus belemerülés az a folyamat, amely mimetikus reprezentációk generálását teszi lehetővé. Schaeffer szerint ez tulajdonképpen maga a platóni mimézis,
amely hasonmásokat, szimulákrumokat hoz létre. Ezek azok a ,,csalik”, amelyek
szerepe abban áll, hogy beinditsák a mimetikus belemerülést, amelynek következtében a fikciós reprezentációt úgy tekintjük, ,,mintha" faktuális reprezentáció
lenne. Noha a játékos tettetés egyezménye elvileg óvja e reprezentációs módot,
Platón mégis veszélyesnek és kerülendőnek tartja a fikciót. Mindenesetre a létrehozott „szimuláció” játssza a belemerülési vektor, a reaktiváló kulcs szerepét,
amely bevezeti a befogadót a reprezentáció, a fikció világába. Könyvolvasás, filmnézés, videójáték, színházi est vagy koncert- mind különféle belemerülési vektort,
a ﬁkciós világokhoz vezető más-más hozzáférési kulcsot feltételez, amik sajátos belemerülési attitűdöket implikálnak. A fikció azonban nemcsak platóni értelemben imitáló (amennyiben szimulákrumot hoz létre), hanem arisztotelészi
értelemben is imitál: valóságmodellt teremt.
Az analogikus modellálás. A fikció tehát játékos tettetést és mimetikus belemerülési folyamatot jelent, de igazi célja nem ez, hanem maga a ﬁkciós világ. Ez
a világ tulajdonképpen virtuális modell, amely mintha hasonlítana a valóságra.
De Schaeffer kiemeli, hogy a hasonlósági reláció nem a fikciós univerzum és a valóság, hanem a ﬁktív modell és a komoly modell között áll fenn (ezzel elkerülhető,
hogy összemossuk a valóság modelljeit a modellált valósággal). A fikciós modell
nincs ok-okozati viszonyban a megélt tapasztalattal, a referensével (egyáltalán,
a művészi fikció esetében nem releváns az igazság kérdése sem). A két modellalkotás ugyanis eltér egymástól: míg a komoly modellalkotásnál homológia áll fenn
a modell és a világ között, addig a fikciós modellalkotás egy gyengébb analógián
alapul. A fikciós belemerülés másodfokú izomorfikus világhoz vezet el, amelyben
a markerek jelenléte felelős azért, hogy megfelelően erős legyen a belemerülés.
Egyébként testünk szinesztéziája korrigálja a túl erős perceptuális illúziót. Egy
reprezentáció kognitív jelentőségének kérdése nem redukálható a reprezentáció
referenciális erejére. A reprezentáció szemantikai (verifunkcionális) státusza nem
ad választ a kognitív jelentőségre. Bármi módon kapcsolódnak a reprezentációink ahhoz, amit reprezentálnak, kognitiv jelentőségük a modellált világgal való
jövőbeli interakciók sikerében mérhető le. Merthogy a kognitív viszony interaktív, s ebben az interaktivitásban modelleket dolgoz ki, melyek hatékonyságára
a jövőbeli világgal való interakciók során derül fény. Amikor a képzeletbeli reprezentációinkat szemantikai státuszukra redukáljuk, vagyis denotációs erejük
hiányára koncentrálunk, akkor lemondunk arról, hogy e reprezentációkon belül
húzódó határra koncentráljunk, arra, amely elválasztja egymástól a képzeletbelinek tudott folyamatokat a nem képzeletbeliektől. Vagyis érdemes világosan elkülöníteni egymástól, hogy mi a reprezentáció természete, milyen tulajdonságai
és milyen funkciói vannak. A kognitivitás folyamatát a reprezentáció pragmatista
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használata (míg a szemantika, a referencialitás, a denotálás vagy verifunkcionalitás a reprezentáció tulajdonsága). Egyébként minden reprezentáció ugyanazt az
intencionális struktúrát hordozza, vagyis ugyanaz a ,,természete": a reprezentáció ugyanis szól valamiről, valami tárgyra vonatkozik. A faktuális (nem fiktív) és
ﬁktív reprezentáció közti különbség pragmatikai jellegű, nem intencionális, hanem altencionális, azaz az elvárás, a várakozás (a használat) függvénye. Schaeffer
egyébként elsőként fogalmazta meg Genette Fiction et diction-ja (1991) kapcsán azt,
hogy a poétika már nem szoritkozhat az intencionálisan irodalmi, azaz kategoriálisan, konstitutív (műfaj, műnem) módon irodalmi tények vizsgálatára, hanem az
,,akként" olvasásban, az attencionálisban rejlő esztétikai potenciált kellene tárgyául
választania. Míg a hétköznapi percepciónk intencionálisan működik, hiszen a stimulust a lehető leggyorsabban alakítjuk értelmes üzenetté, addig az esztétikai
percepció mindig egy elvárást övezve, attencionálisan jön létre. Mivel az információkezelés idejének növekedésével nő a percepcióban az affektív és kognitív
potencia, az „esztétikai magatartás" kiváltódása szoros összefüggést mutat pszichokognitív attitűdjeinkl<el (Schaeffer erről beszélt EHESS-beli konferencia-előadásakor
2013 januárjában a történelem és irodalom viszonya kapcsán).
Az Irodalmi tanulmányok kis ökológiája (2011) leszámol azzal a félreértéssel, hogy
az irodalom válságban lenne. Nem az irodalom és az olvasás van válságban (hiszen a fikció és a költészet - a dal - révén mondhatni virul), hanem az irodalom
oktatása, mivel ragaszkodik egy korábbi normatív és deskriptív paradigma kereteihez. Az irodalom oktatásában előtérbe kellene helyezni azt a közös biológiailag
kódolt kompetenciánkat, amely minden fikcióalkotás és ﬁkciós belemerülés záloga.
Az irodalom oktatásának intézményi kritikája ezen a ponton kötődik a kognitivitás
témaköréhez.
IHHI-

A Helikon tematikus számához különösen érzékenyen kapcsolódik a Iohn Pier
és Francis Berthelot szerkesztésében megjelent Narratologies contemporaines, approches
nouvelles pour la théorie et l'analyse du récit (2010). A kötet nem a posztklasszikus
narratológia áttekintő vizsgálatát ígéri, hanem egy-egy konkrét kutatásba enged
bgtekintést, mintegy nyilvánvalóvá teszi, hogy a~ posztklasszikus narratológia eltérő irányzatokat és eltérő diszciplínákat képes egybegyűjteni. Ezen irányzatok,
Gérald Price megítélése szerint nem utasítják el modernista hévvel a narratológia
történeti előzményeit, hanem David Herman vagy Ansgard Nünning szellemében
(ugyanis a kötet nyitó tanulmányában többes számot rendel a narratológiához és
narratológiákról beszél, továbbá hangsúlyozza az aktuális kutatások geográﬁai
sokszínűségét) a klasszikus narratológia folytatásaiként, annak kiszélesítőiként
definiálják magukat. Valójában a posztklasszikus narratológiák már nem a narratív szövegek tulajdonságainak rendszerezését és azonosítását tartják feladatuknak,
hanem a posztstrukturalista paradigmától áthatva arra kíváncsiak, milyen komplex egymásra hatás létezik a szövegek és kulturális kontextusaik, illetve a szöveg
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jellemzői és a rájuk irányuló választások között. Az interpretációs stratégiák és
a bináris, ill. lépcsőzetes rendszerek helyét a sűrűbb leírások veszik át, ahogy az
elbeszélés poétikájáról is az interdiszciplináris kutatások felé fordul a figyelem.
A két kötetzáró írás azt példázza, miként képes megújítani a narratológiai megközelítés azt a diszciplínát, amelyre irányul - történetesen a zenetörténetet és az
antropológiát, illetőleg megforditva, maga a kérdéses tudományterület hogyan
hat ki a narratológia fejlődésére, módszereinek ﬁnomodására. Grabócz Márta,
a Strasbourgi Egyetem professzora a zenetörténet elemzési módszereinek elmélyülését és pontosítását várja a modern narratológia eszköztárától. Általa ugyanis
lehetőség nyilik a zenei forma dinamikus folyamatát megragadni. A narratológia
egyébként olyan általános analitikai keretként feltételeződik, amely Grabócz szerint megalapozza a vizsgált korszak komparatív tanulmányozását több művészeti ág viszonylatában, így pl. Liszt Ferenc és Goethe között.
Ebben a kötetben az elbeszélés kapcsán Iean-Marie Schaeffer Le traitement cognitıf
de la narratíon címmel áttekintő tanulmányt szentelt a kognitivitás kérdésének.
Barthes 1966-os megállapításából kiindulva az elbeszélést (mítosz, legenda, történelem) olyan antropológiai tárgynak tekinti, amelyen keresztül egy egész közösség képes meghatározni magát. Azonban Schaeffert nem a kollektív, hanem a személyes identitás kérdése foglalkoztatja. Dennett (1991), Young és Saver hipotézise
alapján az elbeszélésnek adaptatív értéket tulajdonít. Az elbeszélés a személyes
identitás, a kogníció és a narráció közti kapcsolat székhelye. A kérdés irányulhat
az elbeszélés kognitiv státuszára, illetve arra, hogy kognitiv kompetenciánk segítségével hogyan konstruálunk és értünk meg elbeszéléseket. Míg az első esetben (pl. Paul Ricceur), az elbeszélés a megismerés módjának kifejeződéseként,
a második esetben az emberi tudat konstrukciós módjaként kerül középpontba.
Schaeffer ez utóbbi iránt mutat érdeklődést: milyen mentális műveletek árán lesz
valami narratív reprezentáció. Konkrétabban megfogalmazva: az emberi szellem
hogyan alkot és dekódol narratívan strukturált információt, illetve hogyan marad
meg az elmében az információ. Ha a mentális folyamatokra kérdezünk, akkor
a narratológia, vagyis az elbeszélés irodalmi elemzésében bekövetkezik-e valamiféle elmozdulás?
A_z elbeszélés kognitív kezelésének három vizsgálati szintje létezil<: a neurológiai
szint (az agyi pályák vizsgálata az elbeszélés létrehozásakor vagy befogadásakor):
a pszicho-kognitív szint (a mentális folyamatok elemzése az elbeszélés kezeléskor); a narratológiai elemzés szintje (az összetevők és a verbális alakzatok struktúráinak elemzése, amelyek a tanulmányozott mentális folyamatok eredményei).
Schaeffer szerint az első két esetben ugyanarról a tanulmányozott tárgyról van szó:
az elbeszélésről mint mentális realitásról. A harmadik eset ezektől eltér, ahogy az is
fontos különbség, hogy mig az első két esetben van validációs eljárás (egyáltalán, van
tapasztalati eljárás), a harmadik esetben, a narratológiai tanulmányok kapcsán, amikor nyelvészeti és szemiotikai leírás valósul meg, ilyen validáció nem lehetséges.
Schaeffer Manfred Iahnra (1997) hivatkozva kiemelten fontosnak tartja e szintek
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összeegyeztethetőségét. Ha belátjuk, hogy az elbeszélések az emberi szellem alkotásai, s hogy az emberi szellem neurológiailag inkarnált, akkor ideális esetben
az elbeszélések struktúrájára vonatkozó elméleteknek kompatibiliseknek kell lenniük a neurológiai elméletekkel. A narratológia által kidolgozott analitikai megkülönböztetések és tipológiák alkalmasságának kérdése azért is felmerül, mert távolabbra mutatnak, mint a pszicho-kognitiv és neurológiai minimál-elbeszélések.

A neurológiai szinttel kapcsolatban két fő vizsgálódási szint lehetséges: egyfelől a neuronális képzet, másfelől az agysérülések funkcionális következményeinek kutatása. Az első esetben az agy aktivitását vizsgáljuk, miközben létrehoz vagy
megért egy elbeszélést. A második esetben a narratív kompetencia változását.
A patologikus esettanulmányok azonban utalnak a normális működésre is. Ebben
a részben Schaeffer Raymond M. Mar (2004) mimkáját mutatja be. Young és Saver
nyomán olyan zavarokat sorol fel, amelyek a fikció esetében is fontosnak bizonyulnak. A normális hétköznapi életben a mentális cselekedetet képesek vagyunk
leválasztani a fizikai cselekedetről. Ez a leválasztás a virtuális (fiktív) jelenetek
elképzelésében játszik fontos szerepet. A leválasztáshoz kötődő diszfunkció tehát
azt a képességet érinti, hogy el tudjuk különíteni a fikciót az igaz elbeszéléstől
(pl. a beteg az endogén benyomásait percepciónak tekinti). A disznarratív szituációk tanulmányozása két okból tűnik fontosnak Schaeffer szerint: azt bizonyítják,
hogy az önéletrajzi narrativitás alapvető szerepet játszik a személyes identitás
kialakulásában, s hogy a nyelvészeti és narratív kompetencia el tud válni egymástól (míg a nyelvészeti aktivitás a bal, a narratív aktivitás a jobb agyféltekéhez
kötődik).

Az elbeszélés pszicho-kognitív tanulmányainak kezdete a hetvenes évekre esik,
és a korai szakaszban sokan utaltak Propp és Barthes munkásságára. Schaeffer
nem kis éllel jegyzi meg, hogy ez az érdeklődés a pszichológusoknak köszönhetően
még ma is tart, fordítva ugyanez azonban nem mondható el (pl. Ricoeur egyetlen
kortárs szerzőre sem utal, noha elmélete igen közel áll a kognitív, ill. a mesterséges intelligencia-kutatások eredményeihez). A pszicho-kognitiv munkák három
szinten is elmozdulást mutatnak a strukturalista narratológiához képest.
(I) Az elemzés szintjére vonatkozóan a következő három pontban foglalja
össze az elmozdulást:
(1) az elbeszélés mentális struktúráinak elemzését tűzik ki célul (nem az elbeszélés struktúráinak elemzését);
(2) képviselőiket az érdekli, hogyan ábrázolja az olvasó mentálisan a szöveget
(nem az, hogy mit reprezentál a szöveg)
(3) a leírás mentális modellezésének elemzését tartják szem előtt (nem a szövegszerű leirás elemzését)
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(II) A pragmatista elvnek megfelelően e koncepciók középpontjában nem
a feladó, hanem a vevő áll: az elbeszélés befogadása. A kognitív pszichológia perspektívájában a modell empirikus érvényessége (validálás) lényegi. Eszerint az
elbeszélés elmélete csak akkor érvényes, ha ténylegesen megmutatja az elbeszélés
mentális kezelésének strukturális jegyeit. Márpedig az elbeszélés létrehozásának
empirikus tanulmányozása sokkal nehezebb, mint a befogadásé.
(III) A nyelvészeti és narratív kódolás tekintetében Schaeffer megjegyzi, hogy
még ha idézik is Barthes-ot, eltávolodnak tőle. Hiszen szerinte minden szemiotikai rendszert ugyanaz a formális szerveződés uralja, így homologikus viszony
van a mondat és a diszkurzus között. A kognitív munkák konszenzusa ezzel
szemben az, hogy az elbeszélést nem lehet pusztán nyelvészeti terminusokkal
elemezni, nem lehet egyetlen propozícionális struktúrára redukálni, hanem ún.
szituációs reprezentációk révén dolgozzuk fel őket. Ez nem jelenti azt, hogy ne
játszana szerepet a nyelvészeti módusz a narratív világ megkonstruálásában. Csak
éppen nem vagyunk képesek leírni teljességgel azt, ami van.
Iean-Marie Schaeffer tulajdonképpen szkeptikus a konklúzióját tekintve, hiszen
feltárja a két megközelítés közt feszülő orientációs különbséget: míg a pszichokognitív kutatások esetében a leíró adekvációkon van a hangsúly, a narratológia
az elméletek magyarázó erejét tartja fontosnak, amit viszont nem támasztanak alá
a pszicho-kognitív kísérletek eredményei.
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HÁRs ENDRE
Sémafogalom a narratológiában
Brigitte Rath Narratives Verstehen Entwurf eines narrativen Schemas
című könyvéről
Brigitte Rath könyve* az Innsbrucki Egyetemen dolgozó szerzőnő doktori
disszertációjára (2007, Ludwig Maximilian Egyetem München) megy vissza.
Rath a kognitív pszichológia, azon belül is a sémaelmélet fejleményeiből és a narratológia vonatkozó kísérleteiből kiindulva azt a célt tűzi ki maga elé, hogy
a „narratív megértés" új és átfogó kognitiv modelljét állítsa az irodalomtudomány,
illetve e tudományágak kommunikációjának szolgálatába. A könyv első fejezete
a rendelkezésre álló kutatásokat kiértékelve körvonalazza azt az általános sémafogalrnat, amelyet Rath a továbbiakban narratológiai szempontból hasznosít. A ,,narratív séma" kidolgozására a második és a harmadik fejezetben kerül sor, első ránézésre szokatlan módon: a szerzőnő először C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és
a ruhásszekrény című regényének próbaelemzésén keresztül rekapitulálja a séma
és a narratív megértés működését, s csak ezt követően vállalkozik a kiterjedt koncepció bemutatására. S bár ehhez szüksége van fogalmai előrehozott használatára,
az eljárás utóbb mégsem bizonyul érdemtelennek. Amint az alábbiakból kiderül, az elemzést illető részletek valóban heurisztikus értékkel bírnak a koncepció
és Rath terminológiai hálójának felvázolásában.
Az első fejezet vizsgálódásainak tanulságaként Rath a sémafogalmat a következőképpen határozza meg. A séma olyan ,,adatstruktúra" (75), amely az alaklélektan alak fogalmával rokonitható holisztikus teljesítményével segíti a kognitív
apparátus működését. Egyúttal összefüggések olyan hálózata, amely szerkezeti
elemei - az adott értékekkel és sztandardizált betölthetőségekkel rendelkező variánsok segítségével - aktív módon járul hozzá a meg-, illetve felismerés folyamatához. A sémával minden esetben egy olyan hiányos egész aktiválódik, amely maga
irányítja konkretizációját. Működése az adatfolyam tagolására és elrendezésére
sgzolgál, s ekképp éppúgy megelőzi a kognitiv aktust, mint reprezentálja annak
eredményét. Rath a kognitív sémafogalom kibővítéseként felhívja a figyelmet
néhány további körülményre is. Először is arra, hogy bár a sémák aktiválódása
és konkrét tartalmakkal való feltöltése - instanciációjaz - modalitásoktól független kognitív aktus, mégsem vonatkoztatható el az érzékelés mediális feltételeitől.
' BRıGı1`ı`E RATH. (2011) Narratives Verstehen. Entwırrfeínes narrativen Schemas. Göttingen, Velbrück.
2 Némi fogalmi bizonytalanság tapasztalható a két kifejezéssel kapcsolatban. A feltöltés (,,Fiillung")
és az instanciálás (,,InstantI`ierımg") számtalan esetben rokon értelemben fordul elő: egy korábban üres
séma vagy annak egy variánsa a szöveghez kapcsolódó konkrét tartalmakat nyer. Más esetben azonban az instanciáció egy séma vagy egy variáns puszta létesülését jelenti. Egy instanciált (és kezdetben
üres) variáns a későbbiekben újabb és újabb tartalmi elemekkel, kapcsolatokkal töltőd het.

274

szEMLE

Mely körülményt Rath a későbbiekben felhasználja arra, hogy a narratív megértés eltérő forgatókönyveiként értelmezze a médiumok (szöveg, film, képregény,
televíziós sorozat stb.) különbségeit. Másodszor saját modellje szempontjából is
fontos köriilményeként emeli ki az alak és a háttér megkülönböztetését, hozzátéve,
hogy a narratív sémára nézve a külsődleges, irreleváns elemeknek is meghatározó jelentősége van. Mert mig a kognitív pszichológia - így Rath - elhanyagolhatja a sémában értelmezhetetlen információkat, a narratív sémaelmélet számára,
amely folyamatiságban gondolkodik, azon belül pedig a szerkezeti elemek változó
státuszával operál - az instanciációkat reverzívnek tekinti -, nélkülözhetetlenek
a kívül-belül dichotómiájából, illetve annak változásaiból adódó differenciák.
Harmadszor pedig Kant sémafogalmára hivatkozva Rath úgy érvel, hogy míg
a modern megismeréstudomány kétosztatú, vagyis csak az érzéki információkra
és azok sémákban körvonalazódó recepciójára összpontosít, a narratív megértés
elmélete a sémát az érzékelés és az értelem közti közvetitőként értelmezi. Eszerint a sémaműködés kétirányú: a sémát éppúgy aktiválhatják érzéki mint fogalmi
impulzusok, s ekképp egyaránt szerepet játszhat az érzéki megismerés receptív
és produktiv eszközeként. Lehetséges tehát a sémamodellt olyan kognitív folyamatokra is alkalmazni, amelyek nem külvilágbeli impulzusokhoz kapcsolódnak,
hanem a mozgásba hozott képzelet (kanti terminológiában: a képzelőerő) tevékenységén alapulnak. Rath modelljében pedig épp ilyen - elvont jelek generálta - folyamatnak számít az olvasás.

Ezen előzetes megfontolásokat követően kerül sor a „narratív megértést" irányító „narratív séma" bemutatására. (Rath más megértéstípusokról szisztematikusan ugyan nem számol be, de ilyenként utal például a dokumentum- és hírműsorok recepciójának eltérő kondícióira.) A narratív séma variánsok három
kategóriájának viszonyára épül: megkülönböztethetők először szabályvariánsok,
másodszor jellem-, illetve tárgyvariánsok, s harmadszor eseményvariánsok, amelyek összjátéka a megértés „irányított dinamikáját" (203) biztosítja. Rath a folyamat működését az említett Lewis-regény első oldalainak mondatról mondatra
történő elemzésével demonstrálja. Az elemzés a séma aktiválásában szerepet játszó mediális és paratextuális elemek leltárbavételét követően a címben szereplő
főneyek (,,oroszlán", ,,boszorkány", ,,ruhásszekrény”) szabályvariánssá nyilvánításával kezdi meg az immár aktivált, de még üres olvasói séma feltöltését. A szabályvariánsok kapcsán Rath hivatkozik a kognitív sémaelmélet azon tételére, miszerint a sémák a világról szerzeft tudáson alapuló strukturált információk, így
az említett címszavakról is feltételezi, hogy azok elsősorban előzetes ismeretek
lehetőségrendszerével járulnak hozzá a séma formálódásához. Ezt követően bemutatja, miként töltődik fel a séma a szöveg néhány mondatán és bekezdésén
belül. Rath fenntartja és hangsúlyozza annak lehetőségét is, hogy a szöveg recepciója a séma elem- és kapcsolathálójának instanciáit átrendezheti, mitöbb háttérbe
is szoríthatja vagy végleg le is cserélheti. Ez utóbbi mozgásnak köszönhető, hogy
a könyv sémaábrázolásai - az elemek hálózatának vizuális megjelenítései - a meg-
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értés folyamatiságának köszönhetően néhány oldalon belül radikálisan átalakulnak, és mint ilyen nem a Lewis-regény megértésében működésbe lépő narratív
séma teljeskörű reprezentációjának eszközeiként, hanem a sémaműködés logikájának időleges illusztrációiként szolgálnak. (Bár Rath egy a diagramm zoomolására
tett utalása alapján elvileg lehetséges a recepciós folyamat maradéktalan leképezése is. Nem véletlenül utal a kötet bevezetője Barthes S/Z-jére mint mintaadó
előzményre.)
Ez utóbbiak is világossá teszik, hogy azok a lépések, amelyek a kognitív sémától (Rath példája a ,,betérni egy italra” cselekvéssora, illetve annak egy szövegben
történő felismerése) a narratív sémákig (egy regény szerkezetének-recepciójának komplexitásáig) vezetnek, igen komoly különbségeket is generálnak. Egy
néhány elemből álló 'hétköznapi' séma, illetve az elemek komplex hálózatából
álló befogadói séma működése között szükséges kihangsúlyozni utóbbi folyamatszerűségét, azon belül pedig önszabályozó jellegét: a variánsok instanciálása e keretek között több, akár visszamenőleges érvényű változáson is keresztülmehet,
azonkívül pedig olyan variánsokkal szolgál (éspedig mindhárom kategóriában),
amelyek nem korlátozódnak az életvilágban bejáratott kognitív teljesítményekre.
Rath fontosnak tartja ezért részletezni a narratív séma horizontális (főképp a szabályés eseményvariánsokat érintő) és vertikális (főképp a szereplői tudatok beágyazódásait jellemző) öntükröződéseit. S modelljében megjelenik a hagyományos narratológia - a sémafogalom keretei között újradefiniált - szinte teljes eszköztára.
Tekintettel van a szöveg és paratextusai viszonyára, a befogadás dinamikájára
(a szöveg utalásrendszerének működésére, az olvasói előre- és visszatekintések
mechanizmusára), illetve a szövegvilág tudatszintek szerinti strukturálódására.
S a talán legfrappánsabb megoldással az elbeszélő instancia kérdésében szolgál,
amennyiben az elbeszélőt olyan szereplői variánsként deﬁniálja, amelyet csupán
az általa létesített szabályvariánsok magas száma különböztet meg a szövegvilág
egyéb szereplőitől, s amelyet (heterodiegetikus elbeszélő esetén) még az jellemez,
hogy nem fűződik más szabály- és eseményvariánsokkal szereplői variánsokhoz.
Az elmondottakat mindazonáltal beámyékolja néhány fogalmi és koncepcionális bizonytalanság. A könyv alcíme és a későbbi érvelés nyitva hagyja a kérdést,
hogy a bemutatott séma meddig gondolható el narratívák befogadásának általános kognitív törvényszerűségeként, mettől tekintendő csupán a konkrét narratíva,
esetünkben a Lewis-regény megértési folyamatának aktivációjaként. A kettő
metszéspontjában alighanem az az „instanciált narratív séma" (82) áll, amelynek
vizuális ábrázolásában Rath - a séma regénybeli feltöltését megelőzően, annak
mintegy első aktusaként - üres kategória-szimbólumokat és lehetséges kapcsolatokat jelenít meg: éppen azokat, amelyek a későbbiekben szerepet kapnak. Ez az
üres diagramm azonban már több annál az ,,aktivált üres sémánál" (uo.), amelyet

a szerzőnő ugyanitt a puszta 'El kell mesélnem valamit' beszédaktusának eredményeként emlit. E logikát követve - és a kötet harmadik fejezetének a konkrét
szövegpéldától független kategórialeírásait figyelembe véve - a narratív séma
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általánosságban (kognitív mintázatként) csupán a kategóriák és azok kapcsolatainak virtuális rendszereként, általános szabályok hálójának olyan lehetőségeként
írható le, amelyhez képest minden tényleges megértési folyamat konkrét tartalmakban és struktúraként realizálódik. A „narratív séma" (a könyv alcímében)
és a „narratív megértés" (a könyv főcímében) - vagy másképp fogalmazva: a sémamodell és bármely séma aktív instancializált változata - tehát úgy viszonyul
egymáshoz, mint egy szabályrendszer annak egy adott tárgy feletti gyakorlati érvényesüléséhez. Így azonban az aktivált séma mindig több is saját lehetőségei
feltételrendszerénél: konkrét megértési folyamat, amely a szöveg kínálta olyan
elemeket tartalmaz, amelyek az inaktív sémaként jellemezhető előzetességben
még nem voltak adottak. Míg tehát a kognitív pszichológia a sémát ,,a világ egyegy jelenségének mentális mOdelljeként”3, a sémák hálózatát a tudás reprezentációjaként íıja le, amely az egyénben lezajló kognitív folyamatoktól függetlenül is
adott tartalommal bír, az inaktív narratív séma egy ermél elvontabb szintet képvisel: az általa biztosított szabályszerűségek relacionalitását. A kognitív sémák
általában a tudás struktúrái, az inaktív narratív séma viszont tartalom nélküli
strukturalitás. Ugyanakkor az, aminek a szolgálatában áll, nevezetesen a narratív
megértés folyamata, jóval konkrétabb, mint a kognitív sémák kínálta szekvenciák
(pl. a ,,betérni egy italra" lebonyolítása vagy annak szöveges rekapitulációja): az
aktív instancializált narratív séma ugyanis szinguláris befogadói aktus.
Azt a problémát, hogy a narratív séma általánosabb egy általában vett kognitív sémánál, s hogy az általa irányított folyamat mégis konkrétabb egy általában vett sémavezérelte folyamatnál, alighanem a Rath koncepciójában célbavett
narratívák természetéből következik. A szerzőnő figyelme ugyanis nem egy antropológiai univerzáléra (a narrativitásra), hanem szövegtárgyak (szövegek, filmek, tévésorozatok, hangjátékok stb.) befogadására irányul. Viszont ha narratív
szövegek megértéséről beszélünk, és nem akarjuk feltenni, hogy egy történetet
mindenki ugyanúgy recipiál, az aktív (és maradéktalanul) instancializált séma
- egy narratív sajátosságaiban felismert történet - olyan egyedi mintázatnak bizonyul, amely már nem vezethető vissza maradéktalanul valamely inaktív sémára,
hanem egy attól radikálisan eltérő entitás. Ennek tükrében olvasandó Rath azon
megjegyzése, miszerint a koncepció nem a séma létezését (,,Existenzbehauptung", 77)
hivatott igazolni, hanem a narratív megértés sémafogalom általi modellezésére törekszik. Így azonban a narratív séma kettős arculatra tesz szert: egyrészt
olyan mechanizmusként tételeződik, amely a megértést megelőzi és irányítja,
másrészt olyan hípotézisnek mutatkozik, amelyről csak a megértés folyamatának
utólagos rekonstrukciója alapján tehetők állítások, s amely csupán ,, leíró- és magyarázóerővel" (uo.) bíró modellként szolgálhat. (Innen érthető meg az is, mi3 FODOR MIKLÓS. (2010) Lényegretörő pszichológia. Magyarázatok az emberi viselkedésre. Budapest,
Psychology 2.0, 44.; ,,lgy szinte minden, a gondolkodást segítő dolgot kognitív sémának tekinthetünk:
a fogalmakat, a kategóriákat, az elméleteket, a szokásokat, a szimbólumokat stb." Uo.
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ért előzi meg egy konkrét regény modellje a modellkoncepció részletezését.) Ha
azonban feltesszük, hogy a séma csupán egy-egy konkrét megértési folyamat, illetve egy-egy narratív szöveg kapcsán demonstrálható, visszaérkezünk szöveg és
befogadás - az értelmezés-elméletekből jól ismert- összjátékának problémájához.
A kérdés innentől ugyanis itt is az, mennyi keresendő a sémából az olvasóban,
s mennyi magában a narratívában (mint a sémát aktiváló komplementer struktúrában).
E problémára utal a Lewis-elemzés alakulása is: a regény mondatainak előrehaladtával a séma (s főképp annak vizuális megjelenítése) eléri a komplexitás egy
olyan fokát, ahol a modell beláthatatlanná válik, leírása pedig a sémafogalom terminológiáját fölöslegessé tevő módon átmegy tulajdonképpeni szövegelemzésbe.
A regény egyik mondata - a magyar fordítás egyébként nem szöveghű - így hangzik: „Bár amikor megérkeztek, és az öreg kinyitotta az ajtót, nagyon meglepődtek.
Kedvesen üdvözölte őket, Lucy, a legkisebb lány mégis megijedt.” Ennek sémakommentárja a következő: ,,Itt instanciálódik az első eseményvariáns - »meet<<-,
amely a professzorvariánst a gyerekcsoportvariánssal és egy a házvariánsban már
explicit módon instanciált tárgyvariánssal - »front door<< - összeköti. [...] A Lucy-variáns elkülönül a csoporttól, [...] amennyiben [...] a csoportra vonatkozóan a »legkisebbként<< határozódik meg" (101). Ezekben az elemzői mondatokban a „variáns”
tulajdonképpen nélkülözhető - azaz következmények nélkül elhagyható - leírókategória, amint a fentiek értelmében már sémáról sem maradéktalanul indokolt
beszélni. A narratív megértés mintegy átveszi az azt irányító séma helyét?
A szöveg és a séma viszonyát Rath külön exkurzusban is problematizálja.
Kiindulási pontja természetesen az, hogy a narrativitás nem szövegek, hanem
megértési folyamatok adottsága, s hogy bár ,,a recipiált szöveg természetesen
lényegesen befolyásolja a variánsok instanciálását és feltöltését, összekötését és
elhatárolását stb., de ezenfelül nincs jelen a megértés folyamatában" (146). Ezt a könyv
kognitív perspektíváltsága tükrében el is lehet fogadni, ám annál zavarbaejtőbb,
amit a szerzőnő ugyanebben az összefüggésben az úgynevezett ,,szövegnyomOkkal" (uo.) kapcsolatban mond. „A szövegnyomok médiumfüggő jelkomplexumok, amelyek szövegelemeket emelnek át a narratív sémába." (uo.) ,,Az instanciált rıarratív sémák így mediálisan heterogén[n]ek" (147) tekinthetők. Rath ilyen
szövegnyomként említi például a neveket, a trópusokat és a neologizmusokat,
s ami a legmeglepőbb, a Lewis-elemzésben felbukkanó ﬁgurális beszédet is (105).
Ez utóbbi magyarázata, hogy Rath a harratív séma szereplői variánsaiban tükrözteti
a séma kapcsolatait: amit egy figura például mond, s amit egy másik figura ekképp tudhat, az beágyazódva megjelenik az érintett szereplői variáns tudat- és
* C. S. Lıawıs. (é.n.) Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény. K. Nagy Erzsébet fordítása alapján
átdolgozta Háy jános. Budapest, M&C Kft., 13.
5 Rath egyébként a sémán belül is használ még egy másik, alárendelt, és a megismeréstudományt
idéző sémafogalmat. (Pl. „háborús séma" minden arról tudhatóval.)
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tudásszerkezetében. Vizuális megjelenítésben: a szereplői variánson belül fraktálisan - e párhuzamot maga Rath veti fel (80) - megismétlődik a narratív séma.
A modell e megoldásait lehet üdvözölni vagy megkérdőjelezni, mindazonáltal
a szövegelemek e transzportja a szöveg és az instanciált narratív séma között, amely
tehát a kognitív argumentációban nem vonatkozik a szöveg egészére, s amely mégis
a mentális reprezentációtól idegen elemekkel operál, több mint zavarbaejtő mozzanat. Azt a kettősséget juttatja kifejezésre, amely a narratív séma fogalmában
annak szabályok és kategóriák meghatározta inaktív váza és a befogadói folyamatban megmutatkozó aktív változata között, röviden: a narratív séma és a narratív megértés viszonyában is megmutatkozik.
A fogalmi bizonytalanság persze csak akkor áll fenn, ha az elmélet fenn kívánja tartani az olvasó - sok más értelmezés-elmélet által előnyben részesített 'szabadsága-'ıt'. Mindösszesen Rath koncepciójának tehát két olvasata is lehetséges.
Feltehetjük azt, hogy a narratív séma koncepciója valójában egy olyan (kognitív)
struktúra-fogalomra irányul, amely minimálisra csökkenti a szöveg aktív instanciált (azaz olvasói) sémái közötti, vagy még radikálisabban: az inaktív és a lehetséges aktív séma közötti differenciát. Innen nézve a narratív séma elmélete tulajdonképpen az irodalomértés Propptól a korai Barthes-ig vezető hagyományát
implantálja a kognitív irodalomtudományba (vagy megfordítva). Mivel azonban
az előfeltételezett struktúra nem a szövegben keresendő, hangsúlyozhatjuk azt is,
hogy a szöveg a narratív megértés folyamatában az olvasó elme feltételei szerint
ölt új alakot, s tényleges szerkezete - instanciált variánsai hálózata, minden ,,szövegnyomára" együtt is - sosem valamely végleges vagy eredeti dolog felidézése.
Ez esetben a lényeg az a kognitív tevékenység, amelynek tárgyai, vagyis a szövegek alighanem keletkezésüket is ugyanazon emberi diszpozíciónak köszönhetik,
amely recepciójukban megnyilvánul (bár a szerzőről Rath nem szól). Első tehát
az olvasás és csak második a szöveg fenomenalitása. Ilyen szempontból meglepő,
hogy a könyvből maradéktalanul hiányzik a recepcióesztétikára, azon belül is
Wolfgang Iser olvasásmodelljére - és annak mechanizmusaira - történő bármiféle
hivatkozás. Pedig Rath narratív séma-koncepciója a pszichológia séma-, illetve
az irodalomtudomány struktúra-fogalma közötti rokonság felmutatása mellett és
daç_ára is inkább az olvasásfenomenológiával, mint a szövegelmélettel tart rokonságot.
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KÖNYVEK

Richard Bronk: The Romantic Economist. Imagination in Economics. Cambridge, Cambridge
University Press, 2009, xviii + 382.
Az utóbbi években, különösen a válság kitörése
óta, megszaporodtak a közgazdaságtant vagy a közgazdász-szakmát bíráló, módszertani gőgre, szűklátókörűségre vonatkozó megnyilatkozások. Ezek
a birálatok jó esetben azt is megmondják, mit kellene
másként csinálni. Richard Bronk 2009-es könyve
maga is efféle javaslat. Ióllehet közvetlen motivációját nem a válság adhatta, ám az érvelés fő sugallata, miszerint a bevett közgazdasági módszertanok nem képesek kezelni a világ sokszínűségét
és a gazdasági élet fejleményeinek váratlanságát,
a válság felől nézve külön utólagos nyomatékot
kap. Bronk előző könyve, a Progress and the Invisible
Hand (1998) szintén valamely érlelődő feszültségre
kívánt rámutatni: arra, hogy a gazdasági növekedés és a társadalmi haladás korunkban egyre
inkább ellentmondásba kerül, jóllehet a klaszszikus liberális krédó szerint elvben egymást
erősítve kellene haladniuk. Bronk ott a társadalmi együttműködés és az egyéni haszonkeresés
megbomlott egyensúlyára figyelmeztetett, vagyis arra, hogy az Adam Smith-féle ,,láthatatlan
kéz" immár nem látszik automatikusan előállítani az önérdekből a közjót, s a jólét és a gazdagság immár nem esik egybe. A The Romantic
Economist kevésbé direkt módon baljóslatú,
de a válság fényében ez is értelmezhető módszertani jajkiáltásként. E jajkiáltást Bronk grandiózus eszmetörténeti vízióba foglalja: számba véve az utóbbi két évszázad utilitarista gazdasági gondolkodásának főbb áramlatait és vitapontjait, azt kívánja megmutatni, mit is tanulhat
a gazdaságtan a romantikától - vagyis annak
a mozgalomnak a költészeti és filozófiai teljesítményétől, amely, legalábbis Nagy Britanniában,
a gazdaságtan mechanikusnak, haszonelvűségében antihumánusnak érzett világ- és emberképének legfőbb ostorozója volt.

Bronk vállalkozása mögé érdekes leszármazási
vonal rajzolható ki. Anyagában és annak értelmezésében is sokat merit Philip Connel 2001-es,
Ronranticism, Economics and the Question of„Culture”
(Oxford University Press) című könyvéből, amely
a brit romantika és utilitarizmus évszázados antagonizmusát körüljárva arra jutott, hogy a romantikusok (de Quincey, Southey, Hazlitt, Peacock,
Shelley), miközben olykor dühödten bírálták
a politikai gazdaságtan szellemi és intézményes
befolyását, számos tekintetben kötődtek is hozzá:
Coleridge Lay Sermonja (1817) például eszerint
nem egészében vetette el a kommerciális társadalmat, hanem amellett érvelt, hogy annak működését a hagyomány és a Vallás eszméivel kell kordában tartani. Connel műve másfelől Donald Winch
1996-os eszmetörténeti szintézisének (Riches and
Poverty: An Intellectual History of Political Economy
in Britain, 1750-1834, Cambridge University Press)
a folyománya és párdarabja is egyben, amennyiben
azt írja meg részletesen, amivel Winch csak érintőlegesen foglalkozhatott: a politikai gazdaságtan világ- és emberképének romantikus bírálatát,
a XIX. században szellemi és intézményes uralom ra
jutó gazdasági észjárás ellenbeszédét. Ebben a hatástörténeti sorban nézve Bronk könyve nem tesz
mást, mint a gazdasági eszmetörténet (Winch)
alapján irodalomtörténetileg feldolgozott (Connel)
témát visszafordítja a gazdasági módszertanba,
Vagyis irodalom- és eszmetörténeti vizsgálatból
állít elő a gazdasági gondolkodás megújítására vonatkozó szemléleti reform-javaslatot. Célja annak
megmutatása, hogy a gazdaságtan miként válhat
saját tudományos céljaira (a gazdasági folyamatok és ágensek viselkedésének előrejelzése) nézve
hatékonyabbá pontosan azzal, ha áthasonítja saját
ellendiskurzusát, a romantikus észjárást, miként válhat így nyitottabbá, dinamikusabbá, miként illeszkedhet jobban a valóságos folyamatokhoz és jelenségekhez.
A középpontban a képzelőerő (imagination)
fogalma áll, amelyet a könyv alcíme is kiemel. Az
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alapállítás abban foglalható össze, hogy a gazdaság maga is kreatív folyamat, szüntelen újitásokon
és előre nem látható változásokon keresztül halad, s ezek jobb megértéséhez a társadalmi elvárások-normák, a helyi szokások és az egyéni vagy
társas érzelmek tekintetbe vétele éppen annyira
fontos, mint a racionális kalkuláció, az önérdeket követő haszonmaximalizálás, vagyis mindaz,
amit a XVII-XVIII. század óta a homo oeconomicns alapvonásaként tart számon a gazdaságtan.
Bronk úgy érvel, hogy az állandó újítás állapotában lévő gazdasági világban nem boldogulunk
a tiszta észszerűséggel, az éppen születő trendek
megragadásához, megsejtéséhez az intuitív képzelőerőre kell támaszkodnunk. Vagyis a homo
oeconomicust fel kell ruházni a homo ronıanticus
erényeivel.
Mik is ezek az erények és mit volnának hivatva
fölváltani? Bronk a következő ellentétpárok mentén érvel: organikus-biológiai metaforák vs. mechanikai egyensúly-modellek; érzelmek és önteremtés
vs. racionálisan optimalizált választások és preferenciák; művészet és képzelőerő vs. természettudományos módszerekkel kalkuláló ésszel - az
ellentétpárok első elemei képviselik a romantikus
észjá rást, az utóbbiak pedig gazdaságtaniakat. A kettőt szembesítve jut Bronk arra, hogy az egyedi,
a kulturális, a nemzeti, a történeti iránti romantikus érzékenység, a nyelv, az érzelmek és a képzelőerő szerepére vetülő figyelem felől nézve a racionalitás - és mindaz, ami ezzel jár: univerzalitás,
matematizáltság, térbeli és időbeli uniformitás szűknek bizonyul. Bronk a következő belátásokat nevezi a romantika ,,tanulságainak": az érték
nem redukálható valamely általános, mennyiségileg megadható egyenértékre (amelyet a pénz
mint semleges mérték fejezne ki), mert az értékek
inkommenzurábilisak; a gazdasági problémákra
nem Šdhatóak egyetemes válaszok; a haszonelvűség magyarázó érvénye korlátozott: az emberi
motivációknak a haszonmaximalizálásnál átfogóbb
pszichológiájára van szükség; a hagyományokban és az intézményekben felhalmozott tudás
a nem-univerzális, helyi-nemzeti gazdasági modellek fontosságára figyelmeztet. A romantikusnak
nevezett szemlélet alkalmazásával Bronk nem
szétverni akarja a gazdaságtant, nem azt kívánja
kimutatni róla, hogy nem más, mint tudományosan megalapozhatatlan társadalmi retorika. Célja
éppen az, hogy szakmája jobbá, hatékonyabbá

váljon, de ezt pontosan a hagyományosan szakmaiatlannak tartott, romantikusként jellemzett elvek és szemléletformák alapján látja kivihetőnek.
Ennek a szintézisnek az eredménye lenne a ,,romantikus közgazdász" önellentmondó jelzős szerkezete.
A bevezető fejezetek a közgazdaságtan nyelvi
feltételeit tekintik át, jól összefoglalva a gazdaságtan retorikusságá ra vonatkozó 1980-90-es évekbeli
felfogásokat McCloskeytól Philip Mirowskiig.
Bronk egyúttal rámutat, hogy a gazdaságtan, miközben elzárkózott mindattól, amit a romantika
képviselt (nyelv, kultúra, egyediség), a maga tudományos modelljeinek megalkotásakor tulajdonképpen szintén nagy magyarázó erejű metaforikusimaginatív rendszereket hozott létre, mint Walras
általános egyensúly elmélete. Ezután a kötet két
nagy részre oszlik. Az első C. P. Snow nagyhatású,
az 1950-es évek végéről származó „két kultúra"felfogása nyomán járja körül a tudományos-racionális és a humán-kulturális észjárás közti szakadás XIX. századi létrejöttét. Ió érzékkel választva
ki a példaszöveget, Bronk itt Iohn Stuart Mill
Ben tham- és Coleridge-esszéi alapján tekinti át az
utilitarista-gazdasági és romantikus eszmék öszszecsapását, illetve Mill szintézis-teremtő igyekezetét. (Nem hagyva ki a ziccert, hogy fölidézze,
a fiatal Iohn Stuart életútja atyja, a politikaﬁlozófus és gazdaságtanász james Mill radikálisan
utilitarista és tudományos nevelésének köszönhetően idegösszeomlásba torkollik, és a tudással teletömött ifjú Millt depressziójából az addig
tiltott romantikus gyümölcs, Wordsworth költészetének olvasása gyógyítja ki.) Bentham és Coleridge összeegyeztetése azért példaszerű Bronk
érvelésében, mert megmutatja: nem kell feladnunk a gazdaságtan tudományos művelhetésébe
vetett hitünket, hogy megértsük, a csak egyéni
érdekkövetést és gyönyör-keresést elismerő utilitarizmus mennyire redukálja az emberi motivációk összetettségét, s mennyire fontosak a gazdaság működésében a nem-individualista elemek:
az intézmények, a nemzeti ka rakterjegyek, a közösségi összetartozás formái. Bronk aztán ennek
jegyében tekinti át a klasszikus politikai gazdaságtan és a XIX. század végén megszülető neoklasszikus közgazdaságtan nagy módszertani
Vitáit Smith-től Malthuson át Walrasig és Marshallig, és fordul érezhető rokonszenvvel a brit
hagyománnyal szemben a lokális, a történeti,
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a kulturális szerepét hangsúlyozó német tradícióhoz, Friedrich Listtől Gustav Schmollerig. A könyv
második része a romantikus költészet és filozófia
nagy témáit tekinti át újra, immár konkrét gazdaságelméleti és gyakorlati relevan-ciájukban:
az organikus, vagyis a gazdasági ágensek kölcsönös függését hangsúlyozó szemlélet hatását
a növekedésre; a nemzeti keretek fontosságát a gazdasági globalizációban; a képzelőerő és a kreativitás szerepét a piacok működésében.
A jól felépített, világosan kifejtett gondolatmenet magán viseli a többféle, jelesül gazdaság-,
irodalom- és eszmetörténeti szempontot vegyítő
megközelítések minden várható erényét és esendőségét. A hozzám hasonló laikus számára érdekfeszítő lehet követni, amint Bronk összegyűjti, miként
véleked tek a közgazdászok az egyensúly-elméletről és a gazdasági ágensek haszonmaximalizáló
magatartásáról. Amikor viszont a romantika irodalom- és eszmetörténeti teljesítményeiről esik szó,
akkor az ezekkel szakmájából adódóan inkább
ismerős Olvasó az okfejtéseket sokszor érezheti
tankönyv-ízűnek vagy másod kézből származónak,
illetve felﬁgyelhet arra is, hogy Bronk romantikafogalma jórészt Lovejoy, Abrams és Wellek felfogásából, vagyis a romantikus-kutatás régebbi paradigmáiból áll elő. A romantika kicsit ódivatú,
kicsit túláltalánositott fogalma többek közt azokra
a partikuláris különbségekre lesz alkalmanként kevésbé érzékeny, amelyek tekintetbe vételét egyébként szorgalmazza: ezért hoz a könyv egy állítás
megtámogatására (ti. hogy a társadalmi intézmények hatnak a gazdasági mentalitásra) olyan eszmetörténeti ősellenségektől érveket, mint Coleridge
és Burke, akiket aligha lehetne egyaránt romantikusnak nevezni. Felróható még, hogy kevéssé
figyel a „két kultúra", a tudományos és a romantikus észjárás olyan alkalmi összefonódásaira, mint
példáull'\lovalis elemi kémiai és ásványtani érdeklődése.
Mindazonáltal a szerzőt már életútja is alkalmassá teszi efféle összevetésekre: Bronk egyetemistaként Oxfordban hallgatott klasszikus irodalmat és filozófiát, majd az üzleti életben töltött
évtizedek után tért Vissza az eszmetörténethez.
Az ő példája is jelzi azonban: az, hogy az egyes
szakértelmek foka nem lehet egyenlő, szükségszerű velejárója minden interdiszciplináris megközelítésnek.
HITEs SÁNDOR
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Katalin Kürtösi (Szerk.): Canada in Eight
Tongues: Translating Canada in Central Europe
z Le Canada en huit langues: Traduire Ie Canada
en Europe centrale. Brno, Masaryk University
Press, 2012, 248.
A Kürtösi Katalin szerkesztésében a brünni
Masaryk Egyetem kiadványaként napvilágot látott kétnyelvű tanulmánykötet egy régiós műfordítás-kutatási projekt összegzése.
Az előszóban a szerkesztő kiemeli azt a frye-i
gondolatot, hogy a kultúra olyan, mint a gabona
vagy a bor: nem feltétlenül ott fogyasztják, ahol
termesztik. A kötet valóban ennek az állításnak
az igazságát bizonyítja, hiszen a tanulmányok
a Kanadában megjelent művek közép-európai
kontextusával és recepciójával foglalkoznak.
A kötetet nyitótanulmányában a neves kanadai
irodalomkritikus David Staines azt fejti ki, hogy
a kanadai irodalom lassan tudta csak megtalálni a saját identitását, és világhírre szert téve eljutni például a közép-európai Olvasóközönséghez.
A kötet első, A Panorama of Translation in Countries of the Region / Panorama des tradrıctions dans
les pays de la région című fejezete tizenegy tanulmányt tartalmaz, amelyek a közép-európai régió
összefüggésében a kanadai szépirodalmi alkotásoknak a régió nyelveire (cseh, szlovák, magyar,
román, szerb, szlovén, horvát és bolgár) történő
átültetésekor felmerült problémákat vitatják meg
lenyűgözően sokféle szemszögből.
A tanulmánykötet ezen részének két magyar
szerzője Ádám Anikó és Szamosi Gertrúd. Ádám
Anikó francia nyelvű, Rare et précieuse, la littérature québecoise en hongrois című tanulmánya
a québeci irodalom magyarországi fordításával
foglalkozik. Véleménye szerint a québeci irodalom
különbözik a más, francia nyelvű irodalmaktól,
így az európai olvasó szemszögéből egzotikusnak tűnhet, ami részben megmagyarázza, hogy
ezek a művek szélesebb körben nem ismertek, és
hogy belőlük műfordítások is ritkán készülnek.
A már elkészült magyarországi műfordítások
számbavétele után a cikk a hazai forditókra és
irodalommal foglalkozó intézményekre terelve
a szót a québeci kultúra hatékonyabb magyarországi közvetítését tűzi ki célul. A fejezet másik
magyar tanulmányának szerzője, Szamosi Gertrúd Translating Canada into Hungarian című írásában arra keresi a választ, hogy a kanadai angol
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nyelvű irodalom alkotásai közül melyeket fordítottak le magyar nyelvre, milyen írók művei népszerűek a fordítók körében, azok milyen stilisztikai és fordítási stratégiákat alkalmaztak, milyen
témákat helyeztek előtérbe, ill. hogy a magyar kiadási stratégiákkal ezek a művek mennyire harmonizálnak.
A kötet második nagy tematikus egysége a Translations and Reception of Authors and Works I
Traduction et réception des auteu rs et des oeuvres
címet viseli. Ez a hét tanulmányt tartalmazó fejezet a kanadai művek közép-európai fordításainak a célországbeli vizsgálatára és recepciójára
koncentrál.
A második egység magyar szerzője Kelemen
Zoltán, aki Leonard Cohen verseinek és két regényének magyar fordítását vizsgálja cikkében.
A hazánkban elsősorban dalnok-költőként ismert
Leonard Cohen első magyarra lefordított művei
a Gótíka a vadonban című verseskötetben jelentek
meg az Európa Kiadó gondozásában 1983-ban.
Kelemen Zoltán tanulmánya példákon keresztül
illusztrálja az ezen versek és a későbbi két regénycím fordítása kapcsán felmerült problémákat, és
néhány altematív fordítási megoldást elemez. A tanulmány második része a két Cohen regény, A kedvenc játék (The Favourite Game) és a Szépséges
Iúzerek (Beautiful Losers) magyarországi recepciójával foglalkozik.
A Cıenres and Gender / Genres et études de
genre című egység magyar szerzőjének, Kürtösi
Katalinnak Canadian Plays on Page and on Stage
című tanulmánya a kötetben egyedülálló módon
a színházzal foglalkozik: kanadai drámák magyar
fordításával és színházi adaptációjával ismerteti
meg az olvasót, történelmi és társadalmi kontextusba helyezve a kérdéskört. A kanadai és québeci
drámák magyar fordítása a rendszerváltozást kővetően,'az elmúlt húsz évben vált jelentőssé. Az első
magyar nyelvű kanadai drámaantológia pedig,

Történet rt heterlikcn címmel, 2007-ben látott napvilágot. Kürtösi Katalin cikke ismerteti az antológiában szereplő művek magyar színházi kontextusá t, kiemelve a rendezés kérdéskörét. A cikk
részletesen elemzi a Sógornők (Les belles-soeurs)
című népszerű Michel Tremblay darab hazai valamint határon túli színházi adaptációit, és szót
ejt a kanadai színjátszó társulatok magyarországi
színházi életben való jelenlétéről is. A cikk érdekessége, hogy kitér más kanadai műfajok hazai
színházi adaptációira is (pl. Stephen Leacock Sorrows
of a Super Soul című paródiájára, ill. a Két kicsi' háti
című Grey Owl regény magyarországi gyerekszínházi adaptációjára).
Szili Józsefnek a kötet legutolsó, Translators'
insights / Points de vue des traducteurs című
egységében található cikke az első magyar Frye
fordításról és annak magyarországi recepciójáról
szól. Frye Anatomy OfCríticísm című művének magyar fordítása 18 évet vett igénybe, és végül a mű
a Helikon Kiadó gondozásában jelent meg 1995-ban.
Szili Iózsef azzal a kérdéssel is foglalkozik, hogy
a magyar irodalomkritikai terminológiában hogyan próbálták meg Frye-t meghonosítani, különös tekintettel az olyan szakkifejezésekre, mint
a 'radical' vagy az 'initiative'. A Frye művében
közölt vers-illusztrációk magyarra fordításának
problémája és a magyarországi szimbólum- és
jelképalkotás rendszerezésére irányuló törekvések boncolgatása mellett a tanulmány a ,,romance"
és a ,,novel" műfaji terminológia forrás- és célnyelvi implikációjára épülő fordításbeli különbségekre is kitér.
A kötet hasznos, informatív és hiánypótló olvasmány mindazok számára, akik szeretnének átfogó képet kapni mind az angol, mind a francia
nyelvű kanadai irodalom közép-európai fordításáról és recepciójáról.
NAGY ]uDıT
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