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Pl¢h Csaba

A NARRATíVUMOK MINT A PSZICHOLñGIAI
KOHERENCIATEREMT°S ESZK¹ZEI1

1. A minden¡tt jelen l¢vû elbesz¢l¢s
A modern humÀn tudomÀnyok s tÀrsadalomtudomÀnyok t´bbsz´r jutottak arra a fel-
ismer¢sre, hogy az elbesz¢l¢st az emberi term¢szet kit¡ntetett jellemzûj¢nek tartsÀk.
Kezdetben ez a gondolatmenet javar¢szt a pszicholÂgiÀra s azon bel¡l az eml¢kezeti
szervezûd¢s s az elbesz¢l¢s kapcsolatÀnak elemz¢s¢re korlÀtozÂdott, s bÀr provokatÁv
t¢zisek k´vetkeztek belûle az (uralkodÂ) vilÀgk¢pet illetûen, ezek nem vÀltak mindenre
megvÀltÀst kÁnÀlÂ paradigmÀk kiindulÂpontjÀvÀ a pszicholÂgiÀn kÁv¡l. Ez jÂval k¢sûb-
bi fejlem¢ny.

A pszicholÂgiÀban az ¢rtelmes s ugyanakkor az elemeken tÃlmenû szervezûd¢s ig¢-
nye, az asszociÀciÂellenes felhang vezetett az elbesz¢l¢sek elût¢rbe ÀllÁtÀsÀhoz. ArrÂl
az asszociÀciÂkritikÀrÂl van itt szÂ, melyet mÀs, nem narratÁv megoldÀsokat ajÀnlva
ugyan, de igen vilÀgosan exponÀlt az alakl¢lektanos Max Wertheimer: à[Az asszociÀ-
ciÂs felfogÀsban] AlapjÀban v¢ve tetszûleges az, hogy mi kapcsolÂdik ´ssze az egyidejüs¢gben,
egymÀsmellettis¢gben vagy egymÀsutÀnisÀgban... az alap az ¢s-´sszeg, az alulrÂl felfel¢ haladÀs,
a mechanisztikus mozzanat, az alkalomszerüs¢g, a t¢nybeli esetlegess¢g.Ê (Wertheimer, M.
[1922ä1983]: ADAL°KOK AZ ALAKRñL SZñLñ TANíTçSHOZ. In: Pl¢h Csaba [szerk.]:
PSZICHOLñGIAT¹RT°NETI SZ¹VEGGYþJTEM°NY II. Tank´nyvkiadÂ, 123ä124. o.)

A klasszikus pszicholÂgiÀban a brit Sir Frederick Bartlett, a francia Pierre Janet ¢s
az orosz Pavel Blonszkij vetette fel a harmincas ¢vekben, hogy az elbesz¢l¢s a mentÀlis
¢let alapvetû nem asszociatÁv szervezûelve. Bartlett szÀmÀra a narratÁvumok a logikus



¢let alapvetû nem asszociatÁv szervezûelve. Bartlett szÀmÀra a narratÁvumok a logikus
vagy sematikus eml¢kezet kulcsmozzanatai voltak, annak a jelens¢gnek a kulcsai, amelyet
a francia kÁs¢rleti pszicholÂgia egyik elindÁtÂja, a k¢sûbb a tesztj¢rûl hÁress¢ vÀlt Alfred
Binet is Ãgy jellemzett mÀr a mÃlt szÀzad v¢g¢n, mint a gondolkodÀs t¡kr¢t. Blonszkij
szerint is a t´rt¢netszerü szervezûd¢s adja az eml¢kezet alapvetû àlogikaiÊ szerve-
zûd¢s¢t. A francia klinikus, Janet pedig azt hirdette, hogy a logikus szervezetts¢gü
sz´veg egyenesen kulcs a racionalitÀshoz, s eredete a szem¢lyk´zi koordinÀciÂban ke-
resendû.2

TÀvolabbi intellektuÀlis elûzm¢nyeket is kereshet¡nk azonban: a Bergson javasolta
kettûs eml¢kezeti rendszer Ãgy is ¢rtelmezhetû, mint a nyers eml¢kezeti anyagok (a
test eml¢kei, a szokÀsok) s az ¢rtelmezett ¢s szem¢lyess¢ tett eml¢kek kettûss¢ge. Berg-
son megk¡l´nb´zteti a motoros szokÀsokat, melyek a tudÀst, az alkalmazkodÀst k¢pvise-
lik s a k¢p-eml¢keket (m¢moirs-souvenirs), melyek ¢n¡nk r¢szletes, szem¢lyes eml¢keit ad-
jÀk. Az agy a szokÀsoknak tÀrhÀza, a szem¢lyes eml¢keknek viszont csak egy hozzÀf¢-
r¢si Ãtja, azok nem azonosok az àeml¢knyomokkalÊ. Ahhoz, hogy ¢rtelmezz¡nk ¢s
szem¢lyess¢ tegy¡nk valamit, az egyik Ãt egy s¢ma, egy t´rt¢netszerü narratÁv szerve-
zûd¢s hozzÀrendel¢se eml¢kezeti rendszer¡nk v¢letlenszerü adataihoz.3

A pszicholÂgia francia szociolÂgiai iskolÀja, r¢szben Bergsonra is reflektÀlva tovÀbb-
ment ezen az Ãton. Folytatva a mechanikus eml¢kezeten valÂ tÃll¢p¢s ig¢ny¢t, a berg-
soni szem¢lyesen ¢rtelmezett ¢lm¢nybûl szociÀlisan megkonstruÀlt ¢lm¢nyt hozott l¢t-
re, s ek´zben fokozatosan eljutott annak tagadÀsÀig, hogy ànyers, ¢rtelmezetlen ¢lm¢nyekÊ
egyÀltalÀn lenn¢nek. Ennek sorÀn a narratÁv szerkezeteket az emberl¢t kulcsmozza-
nataivÀ tette. Maurice Halbwachs a kollektÁv eml¢kezetrûl szÂlÂ nevezetes munkÀjÀ-
ban Ãgy lÀtja, hogy a narratÁvumok k¢t szinten ¢s k¢t szempontbÂl biztosÁtjÀk eml¢-
kezet¡nk tÀrsadalmi jelleg¢t. A tÀrsadalmi csoportok k´z´ss¢gi l¢t¡ket t´rt¢netek ki-
talÀlÀsÀval ¢s egymÀs k´zti megosztÀsÀval hozzÀk l¢tre, a k´z´ss¢gi ¢let nyersanyagÀt
tehÀt t´rt¢netek adjÀk (ezt nevezik ma sokan mitikus kultÃrÀnak). Halbwachs kon-
cepciÂjÀban azonban a szociÀlis mozzanat ¢s a narratÁvumok m¢g legintimebb, legegy¢-
nibbnek tünû eml¢keinkbe, az ÀbrÀndozÀsokba ¢s az Àlmokba is bel¢pnek. Minden
tapasztalatunkat szociÀlisan szervezz¡k: bÀrmi, ami esz¡nkbe jut, a szociÀlis mozzanat
k´zbel¢pt¢vel vÀlik ¢rtelmess¢, ezt a szociÀlis mozzanatot pedig az elbesz¢l¢s adja meg.

Vagyis a narratÁvumok paradigmatikus szerepet jÀtszottak azokban a pszicholÂgiai
¢s tÀrsadalomtudomÀnyi elm¢letekben, melyek kiindulÂpontk¢nt tagadtÀk az emberi
viselked¢s g¢pelm¢leteit ¢s elementarizmusÀt, s megk¢rdûjelezt¢k az individuÀlis
karteziÀnus emberk¢pet. Ek´zben a narratÁv modellt egy konstruktÁv ¢s konvencio-
nalista szociÀlis emberk¢pbe illesztett¢k be, ahogy NyÁri KristÂf is ¢rtelmezi, kiemelve
az eml¢kek hagyomÀny irÀnyÁtotta jelleg¢t, valamint Halbwachs ¢s Wittgenstein pÀr-
huzamait.4

Figyelemre m¢ltÂ azonban, hogy ezek az elsû narratÁv metaelm¢letek filozÂfiai be-
ÀgyazottsÀguk ellen¢re sem vÀltak valÂban ÀtfogÂ mintaalkotÂ, paradigmak¢pzû t¢-
nyezûv¢ sem a pszicholÂgiÀban, sem a humÀn tudomÀnyokban. SzÀmos pÀrhuzamuk
volt. Bartlett s¢makoncepciÂjÀnak p¢ldÀul az alakl¢lektanosok eg¢szekre irÀnyult em-
l¢kezetfelfogÀsa, Halbwachsnak pedig Wittgenstein, de ezek csak pÀrhuzamok. Bart-
lett elutasÁtja k´z´ss¢g¢t a Gestaltosokkal, WittgensteinnÀl pedig nyomÀt sem talÀljuk
a francia szociologizmus hatÀsÀnak. Igencsak kockÀzatos dolog lenne t´rt¢neti ese-
m¢nyek oki rekonstrukciÂjÀrÂl besz¢lni, k¡l´n´sen valami meg nem t´rt¢nt¢nek vagy
sorvadÀsÀnak okairÂl. InkÀbb t¡net, amit mondok errûl, mintsem magyarÀzat. A korai
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empirikus ig¢nyü t´rt¢netkutatÀs mondandÂjÀban nem kapcsolÂdott sem a filozÂfia
Ãjabb kori alapk¢rd¢seihez, sem a müv¢szet Ãj formÀihoz. Bergsonnal ugyan ¢rint-
kezett, de a racionalista ismeretelm¢let k¢rd¢seivel nem. Ez az ÃjÁtÂ jelleg k´zepette
m¢giscsak szük pszicholÂgiai perspektÁva az oka, hogy megragadtak az egy¢ni pszi-
cholÂgiai jelens¢gek Ãj magyarÀzatÀnÀl: a s¢mÀknÀl, melyek szociÀlis eredetüek. Kiss¢
nagyvonalÃbban fogalmazva, a pszicholÂgiai ́ nÀllÂsÀg vilÀgÀba bezÀrva nem ÀllÁtottÀk
elût¢rbe, hogy a pszicholÂgiai k¢rd¢s magÀba foglal egy ismeretelm¢leti, valamint egy
¢letfilozÂfiai probl¢mÀt is.

A narratÁvumok ideje a hatvanas ¢vekben j´tt el Ãjfent. Most azonban a gondolati
minta a n¢prajzbÂl s az irodalomtudomÀnybÂl s nem a pszicholÂgiÀbÂl j´tt, s hamar
eljutott az emlÁtett filozÂfiai s az ÁrÀsmüv¢szetet illetû k¢rd¢sekig. A n¢prajzosok s nyo-
mukban a nyelv¢szek ¢s irodalmÀrok a hatvanas ¢vekben felfedezik a hÃszas ¢vek
orosz strukturalizmusÀbÂl Vlagyimir Propp munkÀjÀt. T´rt¢neteink gazdagnak tünû
fantÀziadÃs vilÀga m´g´tt szabÀlyozottsÀgok rejlenek, hangzik a radikÀlis t¢zis. M¢g
a fantÀzia vilÀgÀba sorolt mes¢ink is kisszÀmÃ szereplû- s funkciÂ- (csel, becsapÀs,
sz´ktet¢s stb.) tÁpust variÀlnak, korÀntsem a rendezetlens¢g s a csapongÂ szabadsÀg
terepei.5

A narratÁvumok az Ãjrafelfedez¢s sorÀn k¢tf¢le dolgot jelentenek a tÀrsada-
lomtudomÀnyok s a humaniÂrÀk szÀmÀra: rendet, az egyes kijelent¢seken tÃlmutatÂ
mintÀzatot. Ez a nyelv¢szeti gondolkodÀsmÂd kiterjeszt¢se a mondaton tÃlmutatÂ
egys¢gekre, szemben azzal a hagyomÀnyos felfogÀssal ä ilyen a standard generatÁv
nyelvtan is ä, mely a sz´vegben a vilÀg kÀoszÀt lÀtja, s a rend, a nyelvtan maximÀlis
projekciÂjÀnak a mondatot tartja. A narratÁvum ugyanakkor korlÀtot is jelent, annak
felismer¢s¢t, hogy t´rt¢neteink bejÀrt sÁneken jÀrnak f´l s alÀ. Az elsû felismer¢sre tÀ-
maszkodnak a sz´vegt´bbletet hangsÃlyozÂ empirikus metodikÀjÃ munkÀk, mÁg a
mÀsodikra az az ideolÂgia, mely a sz´veget a gondolkodÀs mintÀzatÀnak lÀttatja, majd
fokozatosan Foucault à¢pist¢m¢Ê-j¢nek analÂgiÀjÀra a t´rt¢netmondÀst Ãgy kezeli, mint
a gondolkodÀs esendû ¢let¡nkben ÀthÀghatatlan, de idûnk¢nt nagy mintÀkat, para-
digmÀkat, episzt¢m¢ket vÀltÂ korlÀtjÀt.6

A pszicholÂgusok a modern eml¢kezetkutatÀsban a s¢mafogalom reneszÀnsza so-
rÀn fedezik fel ism¢t a narratÁv modelleket, mint a s¢mÀk legnyilvÀnvalÂbb s legmeg-
ragadÂbb tÁpusÀt. A magasabb s nem kumulatÁv szervezûd¢st sugallÂ s¢ma elementa-
rizmus elleni k¡zdelm¡k, az Ãjabb asszociÀciÂellenes hullÀm kulcsfogalma lesz. Ez a
t´rt¢net attÂl lesz fontos szÀmukra, hogy ha ä p¢ldÀul a n¢prajzosok nyomÀn ä elfo-
gadjuk, hogy ennek mintÀzata, struktÃrÀja van, akkor benne az eluzÁv s¢mafogalom-
nak egy konkr¢t lehorgonyzÀsÀt kaphatjuk meg az inger felûl. Az àinger felûlÊ Ãgy
¢rtendû itt, hogy a s¢ma Ágy nem pusztÀn az emberi elme adal¢ka, nem pusztÀn belsû
konstruktum lesz, hanem egy k¡lsû rend t¡kre. Megszün¡nk k´rben forgÂk lenni,
mint amikor a s¢mÀval magyarÀztuk a sematikussÀgot. A t´rt¢net korlÀtozÂ mintÀ-
zottsÀga, a proppi ihlet¢s azt Ág¢rte, hogy egy paradigmatikus, minta¢rt¢kü ter¡leten
ezek a s¢mÀk objektÁv jellemz¢st tudnak kapni.

2. Az empirikus t´rt¢netkutatÀs a mai kognitÁv pszicholÂgiÀban
àA r¢gi reg¢nyÁrÂk az ¢let k¡l´n´s, kaotikus anyagÀbÂl az egyszerü ¢s vilÀgos racionalizmus szÀlÀt
igyekeztek kibontani; optikÀjukban a cselekv¢st racionÀlisan megragadhatÂ indok sz¡li, majd a
cselekv¢s Ãj cselekv¢st vÀlt ki. A kaland nem egy¢b, mint cselekedetek vilÀgos oksÀgi lÀncolata.Ê
(Milan Kundera: A REG°NY MþV°SZETE. EurÂpa, 1992. 78. o. R¢z PÀl fordÁtÀsa.)
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A kÁs¢rletezû pszicholÂgusok szÀmÀra persze a narratÁvumok tovÀbbra sem mint
panÀceÀk jelennek meg a legÀtfogÂbb, a megismer¢s vagy az ember term¢szet¢t illetû
tudomÀnyos k¢rd¢sekre, hanem mint empirikus k¢rd¢sek: milyen t´bbletfolyamatok je-
lennek meg ́ sszef¡ggû sz´vegek meg¢rt¢se ¢s megjegyz¢se sorÀn az ́ sszef¡gg¢stelen,
de ¢rtelmes mondatsorok meg¢rt¢s¢hez ¢s megjegyz¢s¢hez k¢pest?

A s¢mafogalom k´zvetÁt¢s¢vel a sz´veg Ãjfent az asszociatÁv elementarizmus elleni
harc fogÂdzÂja lesz, de most mÀr konkr¢t nyelvi ¢rtelmez¢st is kap. Kiterjesztett nyelv-
tanok fogjÀk jellemezni a sz´veg szerkezet¢t. Mindez annak az ÀtfogÂ tÀrsada-
lomtudomÀnyi t´rekv¢snek egyik megnyilvÀnulÀsa volt, mely a grammatikÀt s a sza-
bÀlyt mind t´bb ter¡letre terjesztette volna ki.

SajÀtos, a sz´vegekre n¢zve ¢rv¢nyes folyamatokra ¢s struktÃrÀkra szoktunk a mo-
dern sz´vegeml¢kezeti kutatÀsban rÀmutatni. A folyamatok az integrÀciÂ ¢s a szelekciÂ.
Amit meg¢rt¡nk s megjegyz¡nk egy t´rt¢netbûl, az egyszerre t´bb ¢s kevesebb annÀl,
mint ami (p¢ldÀul) le van Árva. Az egyes kijelent¢sek k´z´tt informÀciÂÀthidalÀsokkal
koherenciÀt teremt¡nk. Ha p¢ldÀul azt olvassuk, hogy JÀnos kinyitotta a j¢gszekr¢nyt. A
s´r mÀr hideg volt, m¢g ebben az egyszerü esetben is levonunk ki nem mondott k´vet-
keztet¢seket, p¢ldÀul azt, hogy A s´r a j¢gen volt. A tÃl bonyolult s tÃl hosszÃ sz´veget
pedig leegyszerüsÁtj¡k: logikussÀ tessz¡k (kiemel¡nk bizonyos mondatokat s azok vi-
szonyait) s ler´vidÁtj¡k. Mik´zben ezt tessz¡k, rÀhangolÂdunk a sz´veg szerkezet¢re:
Ãgy jÀrunk el, mintha megtalÀlnÀnk a szerkezet vez¢rkijelent¢seit.7

Ezek ÀltalÀnos t¢nyek bÀrmilyen sz´veg meg¢rt¢s¢rûl ¢s sematizÀlÀsÀrÂl. Hol van
mindebben a narrÀciÂ k¡l´nleges helye? Mi¢rt k´nnyebb az eml¢kezet szÀmÀra min-
den egy¢b sz´vegtÁpusnÀl az elbesz¢l¢s? A mai felfogÀs ezt a f´l¢nyt a narratÁv szerkezet
ÀltalÀnos jellemzûivel magyarÀzza, melyek mik´zben k´nnyen mozgÂsÁthatÂk, egyben
k´nnyen vÀlhatnak intellektuÀlis modell¢, mÀs folyamatok, p¢ldÀul valÂsÀgos esem¢-
nyek ¢rtelmez¢s¢nek s megjegyz¢s¢nek kulcsÀvÀ.8

2.1 Az elbesz¢lû sz´veg jellemzûi
(A) Visszaadja az esem¢nyek idûbeli viszonyait. Labov ¢s Waletzky ezt disztribÃciÂs elem-
z¢ssel igazolhatÂ formai jegyk¢nt mutatja be. A disztribÃciÂs elemz¢s azt mutatja meg
itt, hogy egy naiv szem¢lyek Àltal elmondott t´rt¢netben (pl. egy baleset elmondÀsÀ-
ban) vannak olyan mondatok, amelyek egymÀshoz k¢pest sorrendezettek, ezek a nar-
ratÁv csomÂpontok. Ennek a narratÁv vonÀsnak episztemolÂgiai ¢s kognitÁv jelentûs¢ge
van. Az idûbeli rendez¢s az alapja annak, hogy a narratÁv s¢ma nemcsak minden k¡lsû
t´rt¢n¢s, hanem minden belsû ¢lm¢ny ¢rtelmez¢si rendezûelv¢v¢ is vÀlhat. A vilÀg
narratÁv ÃjrakreÀlÀsÀnak egyik kulcsa az elbesz¢l¢si idû lesz, mint az egy¢n biztos ki-
indulÂpontja, a szubjektum fogÂdzÂja. Ennek fejlûd¢si oldala is van. A t´rt¢-
netmondÀs gyakorlÀsÀban, az elbesz¢l¢s keret¢ben bontakozik ki a gyermek idûbeli
perspektÁvÀja.9 (B) A t´rt¢net mint a narrÀciÂ sajÀtos formÀja hûst ig¢nyel, c¢lrendszerrel,
valamint perspektÁvÀval. A àkinek a n¢zûpontjÀbÂl mondjukÊ nemcsak a àmagas iroda-
lomÊ, hanem minden elbesz¢l¢s sajÀtja. A t´rt¢netszerkezet rejtett filozÂfiÀjÀt a hûs
probl¢mamegoldÂ Ãtja adja a c¢lrendszer kijel´lte pÀlyÀn. Ennek a àfilozÂfiÀnakÊ a
l¢nyege a hûs cselekv¢seinek koherenciÀja s egyÀltalÀn valamilyen cselekvû, kezdem¢-
nyezû szubjektum felt¢telez¢se, valamint az a feltev¢s, hogy az emberi cselekv¢s c¢l-
oksÀgi lÀncokba rendezûdik. Ez fejlûd¢si szempontbÂl azt jelenti, hogy az elbesz¢l¢s
az esem¢nyeknek, a hûs belsû vilÀgÀnak, valamint az elbesz¢lû reakciÂinak elk¡l´nÁ-
t¢s¢vel lehetûv¢ teszi (s a gyermekn¢l fejleszti is) a valÂsÀg, az eml¢kek ¢s az ¢rz¢sek
vilÀgÀnak elk¡l´nÁt¢s¢t.10



2.2 Elbesz¢lû sz´vegek eml¢kezeti sematizÀlÀsa
Milyen modellek magyarÀzzÀk k´zelebbrûl a valÂs ¢letben s a pszicholÂgiai kÁs¢rletek-
ben megjelenû eml¢kezeti sematizÀciÂt? A narratÁv struktÃrÀkkal folyÂ, ma mÀr t´bb
¢vtizedes kutatÀs sorÀn sommÀsan fogalmazva az der¡lt ki, hogy megismer¢s¡nket itt
is, akÀrcsak a szem¢ly¢szlel¢sben vagy a szociÀlpszicholÂgiai jelens¢gek jÂ r¢sz¢ben az
alapvetûen antropomorf h¢tk´znapi pszicholÂgia irÀnyÁtja. A bonyolult esem¢nyeket ¢s az
ezeket leÁrÂ t´rt¢neteket az emberi cselekv¢s c¢lkitüzû ¢s probl¢mamegoldÂ jelleg¢re
vonatkozÂ elvÀrÀsrendszer¡nk segÁts¢g¢vel tessz¡k ¢rtelmess¢ ¢s koherenss¢.

A felid¢z¢s nem mÀs, mint megl¢vû cselekv¢ses s¢mÀinknak megfelelû szelektÁv re-
konstrukciÂ. Mindezt m¢g kieg¢szÁthetj¡k azzal, hogy egyszerü narratÁv sz´vegek ese-
t¢n ez a sematizÀciÂ k¡l´n´sen k´nnyed ¢s egy´ntetü, ami arra utal, hogy ezekre va-
lamilyen kit¡ntetett s¢ma Àll rendelkez¢s¡nkre mÀr korai ¢letkorokban is. Erre rÀ¢p¡l
egy perspektÁvaadÂ elbesz¢l¢si mintÀzat. Ennek k´sz´nhetû, hogy a szokatlan c¢lrend-
szereket hasznÀlÂ s az ennek megfelelû elbesz¢lûi kommentÀrokat alkalmazÂ, idegen
kultÃrÀkbÂl szÀrmazÂ t´rt¢neteket sajÀt racionalizÀciÂs s¢mÀinknak megfelelûen ad-
juk vissza, mint arra mÀr Bartlett rÀmutatott.

A t¢nyleges kutatÀsban persze felmer¡ltek mindazok a dilemmÀk, melyek a kogni-
tÁv pszicholÂgiai kÁs¢rletez¢s jellemzûi a legt´bb ter¡leten. Mikor t´rt¢nik a szelekciÂ,
az ingerfelv¢telkor vagy k¢sûbb, alulrÂl felfel¢ ¢pÁtkezû, adat irÀnyÁtotta vagy ¢ppen
fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkezû, fogalom irÀnyÁtotta folyamatokat t¢telezz¡nk-e fel. Ez itt azt
jelenti, hogy a kijelent¢sekbûl indulunk, s viszonyokat ¢pÁt¡nk a kijelent¢sek k´z¢,
vagy fordÁtva, ÀtfogÂ elvÀrÀsokat mozgÂsÁtunk, s ezekbe illesztj¡k a kijelent¢seket.
Egyetemesek-e a folyamatok n¢mi kulturÀlis szÁnez¢kkel, vagy kvalitatÁvan elt¢rûk-e
a kultÃrÀk k´z´tt?

A modern eml¢kezetkutatÀs ¢s pszicholingvisztika t´bb vÀltozatban prÂbÀlt expli-
citebb jellemz¢st adni a s¢mÀkra. A vÀltozatok a formai ¢s tartalmi alapÃ megk´zelÁt¢sek
szembeÀllÀsak¢nt jellemezhetûk. Kezdetben a struktÃrÀt a pszicholÂgusok is a sz´vegben
magÀban kerest¢k, annak a filozÂfiÀbÂl ismert nyelvi fordulatnak megfelelûen, mely
k¢sûbb ugyan, de a kognitÁv kutatÀsokban is megjelent. A t´rt¢netek szerkezet¢re ki-
alakÁtott strukturalista modelleket, a zÀrt nyelvi anyag (korpusz) feldolgozÀsÀra kidol-
gozott proppi modellt az antropolÂgusok kezdt¢k el olyan generatÁv szabÀlyrendszer-
k¢nt kezelni, amelynek szabÀlyai v¢gtelen szÀmÃ t´rt¢nethez k¢pesek szerkezetet ren-
delni. K¡l´nlegesen kidolgozott p¢lda erre Colby munkÀja az eszkimÂ mesekincset
irÀnyÁtÂ szabÀlyokrÂl. A meg¢rt¢st s felid¢z¢st a szabÀlyok alkalmazÀsÀval kapott szer-
kezet irÀnyÁtanÀ. David Rumelhart Ãtt´rû munkÀjÀt k´vetve szÀmos egymÀssal ver-
sengû vÀltozat j´tt l¢tre a t´rt¢netek s a sematizÀciÂ jellemz¢s¢re.11 A t´rt¢net valamely
c¢lt k´vetû megvalÂsÁtÀsi kÁs¢rletek egymÀsba ÀgyazÀsÀvÀ vÀlik a nyelvtani szabÀlyok
r¢v¢n, mint az alÀbbi felsû szintü ÃjraÁrÀsok mutatjÀk.

(1) T́ rt¢net ä ä ä ä Helyzet + EpizÂd
(2) EpizÂd ä ä ä ä çllapot + PrÂba
(3) PrÂba ä ä ä ä Terv + AkciÂ + Eredm¢ny

SzÀmunkra k¢t mozzanat ¢rdekes itt. Egyr¢szt rejtetten maguk ezek a formainak
(szintaktikainak) tünû szabÀlyok is az emberi cselekv¢s szervezûd¢si elvein alapulnak.
Kisebb fogalmi erûfeszÁt¢ssel ez k´nnyen ÀtlÀthatÂ: a modellek szintaxisa lÀtszÂlagos,
m´g´tt¡k egy cselekv¢si alapÃ szemantikai modell rejlik. Mi mÀs p¢ldÀul a (3)-as sza-
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bÀly, mint annak a cselekv¢selemzû gondolati mintÀnak a jellemz¢se, hogy cselekv¢-
seinket szÀnd¢kok elûzik meg, s ¢rt¢kel¢s¡ket ehhez viszonyÁtjuk? L¢trej´ttek azutÀn
olyan tartalmi alapÃ modellek is, amelyek a t´rt¢netekben szereplû esem¢nyek ¢s cse-
lekv¢sek k´z´tti ànyelvtaninak tünûÊ kategÂriaviszonyokat nyÁltan, mÀr kiindulÀsuk-
ban ànaiv pszicholÂgiai kategÂriÀkÊ k´z´tti motivÀciÂs viszonyokkÀ alakÁtottÀk Àt. àKi
mit mi¢rt csinÀlÊ, amint azt legvilÀgosabban Schank oksÀgilÀnc-modellje megfogal-
mazta.12

Empirikusan mindegyik modellt alÀtÀmasztottÀk. Jogos itt àmindegyiketÊ emlegetni,
mivel mindk¢t modelltÁpusnak vagy f¢ltucatnyi vÀltozata volt. A grammatika jellegü
modellek pszicholÂgiai relevanciÀja mellett ¢rvelve p¢ldÀul arra hivatkoztak, hogy a
szerkezeti hierarchiÀban magasabban elhelyezkedû momentumokra jobban eml¢k-
sz¡nk, vagy hogy a PrÂbÀlkozÀsokra jobban eml¢ksz¡nk, mint a Tervekre ¢s az çlla-
potokra. A k¡l´nb´zû modelleket k´zvetlen¡l, ugyanazon a kÁs¢rleti anyagon ´ssze-
hasonlÁtva azonban kider¡lt, hogy megk¡l´nb´ztetû prediktÁv erûvel azok a modellek
rendelkeznek, amelyek a szerkezetet k´zvetlen¡l a t´rt¢netbeli hûs cselekv¢si rend-
szer¢re alapozva ÀllÁtjÀk fel, s nem egy lÀtszÂlag formÀlis nyelvtanra alapoznak.

Az ilyen eredm¢nyek azt sugalljÀk, hogy az egyszerü t´rt¢netek szerkezet¢nek kul-
csa, a keresett kit¡ntetett s¢ma (ami olyan k´nnyü, korai s egyetemes lenne) az emberi
cselekv¢s szerkezet¢ben keresendû. Mikor t´rt¢neteket ¢rt¡nk meg, az emberi szem¢ly-
k´zi cselekv¢sre vonatkozÂ ismereteinket, naiv szociÀlpszicholÂgiÀnkat vetÁtj¡k rÀ a
t´rt¢netre, hogy koherenciÀt ¢s s¢mÀt talÀljunk. A hagyomÀnyos egyszerü t´rt¢netek
specifikuma itt csak az, hogy ilyen esetekben a kultÃrÀban prototipikus motivÀciÂk
r¢v¢n ez a cselekv¢si szerkezet k´nnyen ¢s egy´ntetüen rekonstruÀlhatÂ a befogadÂ
r¢sz¢rûl (l. errûl LÀszlÂ, 1986, 1993). Az empirikus kutatÀsi irÀny cselekv¢selm¢leti
konklÃziÂi persze tovÀbbvezetnek. Term¢szetesen az, hogy az emberi cselekv¢si minta
feldolgozÀst irÀnyÁtÂ szerep¢t itt is megtalÀljuk, m¢g nem jelenti a kutatÀs lezÀrÀsÀt.
Az utÂbbi ¢vek fejlem¢nyei azt mutatjÀk, hogy az ÀltalÀnos àcselekv¢selm¢leti keret-
benÊ a t´rt¢netsematizÀciÂ a cselekv¢sre vonatkozÂ naiv reprezentÀciÂk vizsgÀlatÀnak
kit¡ntetett terep¢v¢ vÀlik. Vagyis ezen az Ãton haladva tovÀbbi r¢szleteket tudunk meg
arrÂl, milyen elt¢r¢sek vannak a k¡l´nb´zû aktusok ¢s esem¢nyek mentÀlis k¢pvise-
let¢ben. P¢ldÀul hogy az emberi aktusokat az antropocentrikus c¢ls¢mÀnak, a fizikai
esem¢nyeket az oksÀgi s¢mÀnak megfelelûen k¢pezz¡k le. Ami magÀt a sematizÀciÂt
illeti, a meg¢rt¢s sorÀn sz¡ks¢ges k¡l´nb´zû s¢mÀk egymÀshoz viszonyÁtott szerepe is
kezd k´rvonalazÂdni. Az eredetileg a kognitÁv pszicholÂgiai modellÀlÀst ¢rintû k¢rd¢s
magyarÀzatÀt a ànaiv szociÀlpszicholÂgiÀbanÊ leli. Ek´zben azonban a àv¢gsûÊ isme-
retelm¢leti k¢rd¢s, mely a hasonlÂ kutatÀsok kanti motivÀciÂja m´g´tt rejlik, maga
nem ¢v¡l el. A mai empirikusan alÀtÀmasztott s¢maelm¢letek kapcsÀn is felmer¡l
ugyanis, vajon az antropomorf s¢mÀk hasznÀlata k¢nyszerü, ¢s elker¡lhetetlen¡l rÀ-
vetÁtûdik-e mindenre, illetve hogyan tudunk ebbûl kil¢pni s p¢ldÀul ¢ppen sajÀt tor-
zÁtÂ t¡kreinket megismerni.13

Ezt most nem fogjuk eld´nteni. Mindenesetre a pszicholÂgiai narratÁv kutatÀs egyik
konklÃziÂja az, hogy sematizÀciÂnkat a koherencia keres¢se irÀnyÁtja, a koherenciÀt
pedig Ãgy talÀljuk meg, hogy szÀnd¢ktulajdonÁtÀsi masin¢riÀnkat bekapcsolva re-
konstruÀljuk azt az oksÀgi (¢rtsd: okokbÂl ¢s indokokbÂl ÀllÂ) lÀncot, amely ezekhez
az esem¢nyekhez vezethetett (lÀsd a Kundera-mottÂt). Az eredetileg àf´ldh´zragadtÊ
empirikus elbesz¢l¢smegjegyz¢si kutatÀsok az à´sszef¡ggû sz´vegÊ Àrtatlannak tünû
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fogalma r¢v¢n kapcsolÂdnak a megismer¢s eg¢sz¢nek keretprobl¢mÀit ¢rintû k¢rd¢-
sekhez. Ez a kifejez¢s ¢s a hozzÀ kapcsolÂdÂ àsz´vegt´bbletÊ gondolata hordoz egy
rejtett filozÂfiÀt: a koherencia k¢rd¢s¢t. Mitûl ´sszef¡ggû valami szÀmunkra, s egyÀl-
talÀn van-e, kell-e ez a szÀmUNK, maga a szeml¢lû vagy teremtû alany felt¢telez¢se
ahhoz, hogy koherenciÀrÂl s az ezt megteremtû t´bbletfolyamatokrÂl besz¢lj¡nk.

3. A narrÀciÂ mint koherenciateremt¢s
A mai szellemi ¢letben az elbesz¢l¢s metaelm¢letk¢nt is l¢tezik, messze tÃlmenve a kÁs¢rleti
pszicholÂgiai kutatÀson s f¡ggetlenedve is attÂl. Ennek humÀn tudomÀnyi n¢pszerü-
s¢g¢rûl nem fogok szÂlni, csak az¢rt id¢zem fel, hogy vilÀgos legyen, milyen ä ha nem
is kapcsolat ä analÂgia van a kÁs¢rleti pszicholÂgiai, valamint fejlûd¢sl¢lektani narrÀ-
ciÂkutatÀs konklÃziÂi ¢s n¢hÀny Ãjabb narratÁv k´zpontÃ filozÂfiai elm¢let, valamint
az Ãj elbesz¢l¢smintÀk k´z´tt. Ezek a kiterjesztett narratÁv koncepciÂk, ahogy Jerome
Bruner megfogalmazza, mint az esszencializmussal szembeÀllÁtott narratÁv modellek jelen-
nek meg, mint olyan felfogÀsok, amelyek a stabil, biztos kiindulÂpontnak tekintett °n
s a stabil tÀrgyakbÂl ÀllÂ vilÀg (ez lenne az esszencializmus Bruner szÂhasznÀlatÀban)
helyett egy elbesz¢l¢seink r¢v¢n szociÀlisan megkonstruÀlt vilÀgbÂl ¢s megkonstruÀlt
°nbûl indulnak ki. A narratÁv modelleknek az esszencializmussal szembeni felhasznÀ-
lÀsÀnak jellegzetes, itt nem elemzett p¢ldÀja a pszichoanalÁzis. Ennek narratÁv rekonst-
rukciÂjÀban Ricoeurtûl kezdve megjelenik egy olyan felfogÀs, mely a beteg besz¢d¢-
ben nem belsû esszenciÀk (pl. a libidofejlûd¢s term¢szeti erûk¢nt kibontakozÂ szaka-
szai) t¡net¢t lÀtja, hanem sz´veget, s a pszichoanalitikus munkÀjÀt àpusztaÊ sz´veg¢r-
telmez¢snek tartja, egy t´rt¢net k´z´s rekonstrukciÂjÀnak, mik¢nt az eredm¢nyt is
egy Ãj t´rt¢netnek.14

3.1 A koherencia vÀlsÀga
A narratÁv metaelm¢letnek t´bb filozofikus interpretÀciÂja van. Jerome Bruner egy
Vigotszkijra is tÀmaszkodÂ szociÀlis °n-keletkez¢s-elm¢letben hasznÀlja fel az elbesz¢-
l¢st jellegzetes nem esszencialista ¢rvel¢sre. Egyik l¢nyeges mondanivalÂja, hogy a szo-
ciÀlis vilÀg ¢s belsû vilÀgunk (°n¡nk?) k´z´tt az elbesz¢l¢s vilÀga teremt kapcsolatot.

àA kibontott narratÁvum nem egyszerüen beszÀmolÂ arrÂl, hogy mi t´rt¢nt, hanem sok min-
dent implikÀl az esem¢nyekkel kapcsolatban felvett pszicholÂgiai perspektÁvÀkrÂl is. Ez¢rt an-
nak, hogy t´rt¢neteket mondunk magunknak (vagy gyÂntatÂnknak, analitikusunknak, illetve
bizalmasunknak), egyik fontos oka pontosan az, hogy Ï¢rtelmet adjunkÎ annak, amivel ¢let¡nk
sorÀn talÀlkozunk ä a cselekv¢sek term¢szetes argumentumainak narratÁv kidolgozÀsa r¢v¢n.Ê
(Bruner, J. ¢s Luciarello, J.: A MONOLñG MINT A VILçG NARRATíV REKONSTRUKCIñJA.
1989. 79. o.)

Megjelenik olyan filozofikus interpretÀciÂ is azonban, mely eltekint a genezistûl, s
a narratÁv ¢rvel¢st nem fejlûd¢s¢ben, hanem mintegy àkeresztmetszetilegÊ, a szem¢lyt
ÀtvilÀgÁtva hasznÀlja az °n ¢s a tudat ÃjmÂdi interpretÀciÂjÀra. Ez a gondolatmenet
nem harmonikus, konstruktÁv k¢pbûl indul, mint Bruner narratÁv metateÂriÀja (az
elbesz¢l¢sek hatÀsÀra vÀlunk igazÀn emberr¢), hanem vÀlsÀgokbÂl ¢s sz¢tes¢sekbûl.
Kapcsolatot teremt k¢t, az eurÂpai kultÃrÀban sokÀig csak pÀrhuzamosan zajlott ko-
herenciavÀlsÀg k´z´tt: az °n ¢s az elbesz¢l¢s vÀlsÀga, sz¢tes¢se k´z´tt.

SzÀzadunk kultÃrÀjÀban t´bbsz´r megjelent az az ¢let¢rz¢s, hogy nemcsak k¡lsû
vilÀgunk esett sz¢t s vÀlt inkoherenss¢, hanem belsû vilÀgunk is. Az egyszer volt rend,
az Isten, a stabil °n ¢s a stabil elbesz¢l¢s k´z´tti harmÂnia persze sokf¢lek¢ppen ¢s
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sokszor bomlott fel. Ezek k´z¡l az esszencialistÀn ´sszetartott vilÀgk¢p k¢tf¢le vÀlsÀ-
gÀrÂl ¢s megk¢rdûjelez¢s¢rûl szÂln¢k r´viden.

Az egyik az °n vÀlsÀga, valÂjÀban feloldÂdÀsa vagy felbomlÀsa az ¢lm¢nyek kavar-
gÀsÀban. Megszünt az integratÁv self magÀtÂl ¢rtetûdû volta, illetve az °n mint biztos
kiindulÂpont, ami sokszor a àde hÀt akkor hol vagyok °n?Ê term¢szetes k¢rd¢s¢vel
jÀrt egy¡tt. Sz¢tesett az °n. Felszedt¡k a koherens, ´sszef¡ggû belsû szÁnpadot, s Ágy
elvesztette a talajt a lÀba alÂl az egyszerre rendezû ¢s n¢zû mindenhatÂ karteziÀnus
°n. Szemben e klasszikus k¢ppel csak ¢lm¢nyek vannak, melyek fej¡nkben ´sszef¡g-
g¢stelen¡l kavarognak.

Megjelent ez a felbomlÀs mÀr a modernitÀs vilÀgÀban, elûsz´r talÀn a filozÂfiÀban,
abban a filozÂfiÀban s hozzÀ kapcsolÂdÂ pszicholÂgiÀban, mely a pozitivista bizonyos-
sÀgot keresve az ¢lm¢nyek mint egyed¡li biztos dolgok vilÀgÀnÀl horgonyzott le, NyÁri
KristÂf megfogalmazÀsÀban impresszionistÀvÀ vÀlt. MÀr Hume is ezt mondja: àA
l¢lek... nem mÀs, mint a k¡l´nb´zû ¢szleletek rendszere vagy sorozata... ´sszetevûdik belûl¡k,
vagyis nem azt mondom, hogy a szellem rendelkezik k¡l´nf¢le ¢szleletekkel. A szellem nem szubsz-
tancia, amelyhez ezek inherens mÂdon kapcsolÂdnak.Ê (David Hume: °RTEKEZ°S AZ EMBERI

TERM°SZETRýL. Gondolat, 1976. 611. o. Bence Gy´rgy fordÁtÀsa.)
°vszÀzadokkal k¢sûbbi ä s Hume-hoz hasonlÂan nem k¢ts¢gbeesett, hanem opti-

mista hangulatÃ àsz¢tes¢stÊ hirdetve ä az emberi elme vadonatÃjnak tünû elm¢letei
a kognitÁv tudomÀnyban Ãjra megjelenÁtik ezt az °n-felbomlÀst, legsz¢lsûs¢gesebben
a konnekcionizmusban. E felfogÀsban minden reprezentÀciÂnk v¢gsû soron àsemmi
egy¢b, mintÊ elemi esem¢nyeket k¢pviselû izgalmi mintÀzat, egy elm¢leti idegi kap-
csolathÀlÂzat izgalmi mintÀzata. Nincsenek gondolatok, propozÁciÂk ¢s szabÀlyok,
pusztÀn a k¡lvilÀg pontos valÂszÁnüs¢gi lek¢pez¢se egy magÀban gondolatokat nem
k¢pviselû hÀlÂzat r¢v¢n. RÀadÀsul e vilÀgk¢p szakÁt a szokÀsos szimbÂlumfeldolgozÂ
¢s szekvenciÀlis gondolkodÀs egyetlen k´zponti gondolatÀramot felt¢telezû metaforÀ-
jÀval is, ami egy¢bk¢nt az °nnek s a tudatnak volt intuitÁven megfeleltethetû, s pÀr-
huzamos feldolgozÀsok sokasÀgÀval vÀltja fel azt. Nem sok hely marad itt az °nnek:
elv¢sz az egymÀs mellett futÂ, pÀrhuzamos, ́ nmagukban jelent¢stelen kapcsolatok so-
kasÀgÀban.15

A koherencia mÀsik sz¢tes¢se nem a belsû vilÀgban, hanem a kultÃra k¡lsû vilÀgÀ-
ban zajlik. Ennek vezetû mozzanata a hagyomÀnyos elbesz¢l¢si s¢mÀk felbomlÀsa. NyÁ-
ri KristÂf elemezte, hogy a mÀsodlagosan rÀvittûl, a s¢mÀtÂl valÂ megszabadulÀs ig¢-
nye, az eredendû, megk¢rdûjelezhetetlen bizonyossÀg keres¢se hogyan vitt el az imp-
resszionista fest¢szethez. Ehhez hasonlÂan az irodalom is a konvenciÂtÂl, a rÀvittûl
valÂ elszakadÀs ig¢ny¢vel jutott el az elbesz¢lûs¢mÀk megk¢rdûjelez¢s¢hez, s szakÁtott
a rekonstruÀlhatÂ oksÀgi lÀnccal a reg¢ny k¡lsû vilÀgÀban s az integratÁv °n feltev¢-
s¢vel a belvilÀgban. Kundera meggyûzû k¢pet ad ennek k¡l´nb´zû, ma mÀr klasszikus
vÀltozatairÂl, s mikor a reg¢nyt mint a megismer¢s egy fajtÀjÀt posztulÀlja, a filozÂfiai
pÀrhuzamokat is keresi. Ezekben a szÀzad elej¢tûl megjelenû Ãj elbesz¢l¢stÁpusokban
a narrÀciÂ a mindentudÂ kÁv¡lÀllÂ szerzû demiurgoszi elbesz¢l¢se helyett a belsû vilÀg
k´zvetlen kivetÁt¢se akar lenni, alapvetûen elveszÁti az elbesz¢lûi perspektÁvÀt. Megje-
lenik ez mÀr ProustnÀl vagy Joyce-nÀl is, ahogy majd az Ãj reg¢nyben vagy ¢ppen a
posztmodern irodalom s elm¢let¢nek k¢pviselûin¢l is. Az utÂbbiak k´z¡l Hassan p¢l-
dÀul vilÀgos kapcsolatot is teremt az Ãj ÁrÀs ¢s àaz °n elhajlÀsaiÊ k´z´tt: felsorolja a tra-
gikus felhangÃ °n-felbomlÀsi jelszavakat: megosztott °n, le¢pÁtett °n stb., majd azt
mondja: àM¢gis, v¢gig a kortÀrs müv¢szeten, az °n jÀt¢kos elhajlÀsai ragyogÂ Ãj struktÃrÀkat
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hoznak l¢tre.Ê Az ÁrÂ s ezzel a narratÁv n¢zûpont s az integratÁv °n a v¢gsû fÀzisban oly
m¢rt¢kig megk¢rdûjelezûdik, hogy mÀr nem is û Árja a reg¢nyt, hanem a reg¢ny Árja
magÀt, meg ût Árja a reg¢ny, s a t´bbi ismert variÀciÂ DerridÀtÂl.16

Az °n probl¢mÀja ¢s az elbesz¢l¢s k´z´tti rokonsÀg feltünt mÀr az elbesz¢l¢selm¢let
szÀmos klasszikusÀnak, akkor is, ha ezt nem tematizÀltÀk vezetû k¢rd¢ss¢. A s¢mak´z-
pontÃ eml¢kezetkutatÀs klasszikusa, Bartlett, kicsit ironikus enged¢kenys¢ggel Ágy fo-
galmazott: àLehet, hogy van szubsztanciÀlis °n, ezt azonban nem lehet igazolni egy¢ni ¢s tÀrsas
felid¢z¢si kÁs¢rletekkel, sem pedig az ilyen kÁs¢rletek eredm¢nyein valÂ t´preng¢ssel.Ê (Frederick
Bartlett: AZ EML°KEZ°S. Gondolat, 1985. 428. o. Pl¢h Csaba fordÁtÀsa.)

HasonlÂan ¢rtelmezi a modern ÁrÀsmüv¢szet mondanivalÂjÀt, ezen bel¡l Proust ho-
zad¢kÀt Samuel Beckett. Minden reprezentÀciÂnk labilis, megkonstruÀlt: àebben a
gouffre interdit ¥ nos sondes-ban (a szakad¢k, ahovÀ m¢lys¢gm¢rûnk nem hatolhat alÀ) hal-
mozÂdik fel ´nmagunk l¢nyege, sok ¢n¡nk, ¢s az à¢nÊ-ek k¢pzûdm¢nyei k´z¡l a legjobb, amit az
egy¡gyüek a vilÀgnak neveznekÊ. (Samuel Beckett: PROUST. EurÂpa. 27. o. Osztovits Le-
vente fordÁtÀsa.)

3.2 A koherencia sz¡ks¢gess¢ge
Mind az °n sz¢tes¢s¢nek, mind az elbesz¢l¢s fragmentÀlÂdÀsÀnak reflektÁv elemz¢se
t´rt¢nhet tragikus felhangokkal (elveszett az °n ¢s az individuum, odalett a kezdem¢-
nyezû, szabad polgÀr) vagy a szabadsÀg Ãj megkÁs¢rt¢sek¢nt (az ÁrÀsnak nincsenek mÀr
korlÀtai), vagy t´rt¢nhet k¢t¢rtelmüen, mint a posztmodern teoretikusoknÀl. Az utÂb-
biaknÀl a kiindulÂpont az °n ki¡r¡l¢se, a megk¢rdûjelezett °n, ezt azonban hamaro-
san az alany expanziÂja k´veti, nem biztos azonban, hogy teljes meggyûzûd¢ssel. Ter-
m¢szetesen mindez nyitva hagy egy k¢rd¢st. Vajon amikor az °nt ¢lm¢nyekre (elemi
¢lm¢nyek k´z´tti kapcsolatokra stb.) boncoljuk sz¢t, s az elbesz¢l¢st ¢lm¢nyt´red¢kek-
re, ezzel meg is sz¡ntett¡k-e ûket? T¢nyleg eltünt az °n, vagy csak annyit mondunk,
hogy az ¢lm¢nyek elsûdleges vilÀgÀhoz k¢pest ez mÀsodlagos dolog? (Ahogy p¢ldÀul
a Proust-elemzû Beckett is ¢rtelmezi.) Eltünt az elbesz¢l¢s, vagy csak arrÂl van szÂ,
hogy az elbesz¢l¢s az eredendû sz´vegfolyamhoz k¢pest mÀsodlagos rend-e? RadikÀ-
lisan eliminÀltuk-e magÀt a koherenciÀt, amely¢rt az °nt s az elbesz¢l¢st felelûss¢ szok-
tuk tenni, vagy àcsakÊ mÀsodlagossÀ tett¡k kiindulÂpont helyett? A narratÁv metael-
m¢let mint nem esszencialista elk¢pzel¢s a koherenciÀrÂl valÂjÀban az utÂbbit fogja
hirdetni nagyon hatÀrozott formÀban: a szubsztanciÀlis °n helyett belvilÀgunk kohe-
renciÀjÀt is egy lÀgyabb dolog, a t´rt¢netmondÀs adja.

A koherencia a mai szakzsargonban kommunikÀciÂs fogalom is: nemcsak gondo-
latok (propozÁciÂk), hanem k´zl¢sek koherenciÀjÀrÂl is besz¢l¡nk. MÁg a tudomÀnyos
elm¢letek vilÀgÀban az ´sszhang legegyszerübben ellentmondÀs-mentess¢get jelent,
addig a kommunikÀciÂ vilÀgÀban valami t´bbet, de kev¢sb¢ szigorÃt is: k´vethetûs¢-
get, ́ sszekapcsolhatÂsÀgot. Ez az ́ sszekapcsolhatÂsÀg k´lcs´n´ss¢gi feltev¢seken alapul.
Egy sz´veg akkor ´sszekapcsolhatÂ, ha a k¢t k´zlû, A ¢s B fej¢ben ugyanaz a modell
hozhatÂ l¢tre rÂla, s rÀadÀsul a partnerek tudjÀk is egymÀsrÂl ezt a k´lcs´n´ss¢get.
Ha A k´zl¢se sorÀn a r¢szek k´z´tti viszonyokat nagyjÀbÂl ugyanazoknak az ismere-
teknek a mozgÂsÁtÀsa valÂsÁtja meg, mint B-n¢l, s egyen¢rt¢kü k´vetkeztet¢si s¢mÀkat
is hasznÀlnak, s ezt az egyen¢rt¢küs¢get egymÀsrÂl felt¢telezik is.

A kommunikÀciÂ àk¡lsûÊ vilÀgÀnak elemz¢sei t´bbf¢le megoldÀst kÁnÀlnak itt.
Mindegyik szerint nyilvÀnvalÂ a r¢sztvevûk szÀmÀra, hogy k´zl¢s sorÀn mindig azzal
a felt¢telez¢ssel ¢l¡nk, hogy sz¡ks¢g van valamilyen ´sszef¡gg¢sre (rekonstruÀlhatÂ
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viszonyra, legyen az akÀr logikai k´vetkezm¢ny vagy puszta kulturÀlisan osztott
asszociÀciÂ) az egymÀst k´vetû tÀrsalgÀsi l¢p¢sek vagy egy monolÂg r¢szei k´z´tt. A
Grice-f¢le kommunikÀciÂs maximÀk relevanciaelve vilÀgosan megfogalmazza ezt. Ha
nem talÀlunk ́ sszef¡gg¢st k¢t megnyilatkozÀs k´z´tt, akkor egy àelûhÁvott k´vetkeztet¢s-
selÊ (àinvited inferenceÊ) ´sszekapcsoljuk ûket, Àthidalunk.17

Az ÀthidalÀs sokf¢le vÀltozatÀtÂl s k´vetkezm¢ny¢tûl most eltekinthet¡nk. Fontos
kiemelni azonban, hogy az egymÀs (az emberek) k´z´tti kapcsolÂdÀshoz, a kommu-
nikÀciÂs relevanciÀhoz hasonlÂan belsû koherenciÀra is sz¡ks¢g¡nk van. Ettûl àva-
gyUNKÊ (?) folyamatosak, ¢rezZºK (!) integritÀsunkat. (Lehet, hogy a l¢tbeli predi-
kÀtum itt k¢tes ¢rt¢kü, mert elk´telez a szubjektum l¢te mellett, a pszicholÂgiai pre-
dikÀtum, az, hogy valamilyenNEK °REZZºK magunkat, nem ennyire kompromit-
tÀlÂ.) Nem el¢g, hogy a fej¡nkben reprezentÀciÂk vannak, legyenek azok akÀr kis in-
terpretÀlatlan informÀciÂdarabok, mint a konnekcionizmusban, akÀr sz¢pen megkre-
Àlt ¢s interpretÀlt propozÁciÂk, mint az elme reprezentÀciÂs elm¢let¢ben, p¢ldÀul Jerry
FodornÀl.18

Ha az elbesz¢lûs¢mÀkat tekintj¡k, azok ÀtalakulÀsÀnak egyik legnyilvÀnvalÂbb jegye
a ànagyÊ irodalomban a fûhûs (vagy az ÁrÂ) szempontjÀbÂl vett, az eg¢sz t´rt¢netet
ÀtfogÂ szÀnd¢khÀlÂzattal kapcsolatos. Ennek megl¢te teremti meg a klasszikus narrÀ-
ciÂ koherenciÀjÀt, legyen az akÀr mese ä kirÀlylÀnyt akar, elindul vilÀggÀ, sok akadÀ-
lyon Àt megkapja ä, akÀr reg¢ny ä felj´n a nagyvÀrosba, karriert akar csinÀlni, roko-
naira s nûkre tÀmaszkodva el is ¢ri ezt. A mü ÀtfogÂ jelent¢se nem az ÁrÂi szÀnd¢kban,
hanem a hûs szÀnd¢krendszer¢ben van r´gzÁtve. A v¢gsû jelent¢s (a modern elbesz¢l¢s
vilÀgn¢zeti oldala), hogy van egy folyamatos, ¢rtelmes, kezdem¢nyezû ¢let, mely ter-
vekkel van teli ä ezek a tervek adjÀk az ember ¢s az elbesz¢l¢s koherenciÀjÀt (ism¢t
Kundera elemz¢s¢re utaln¢k itt).

Term¢szetesen a klasszikus ÁrÀsmÂd is szÀmtalan vÀltozatot dolgozott ki, de ezt a
m´g´ttes felt¢telez¢st mindegyik osztotta. Gondoljunk a detektÁvreg¢nyre, ahol rejtve
van az esem¢nyeket koherenss¢ t¢vû terv, s Holmes feladata ¢ppen ennek feltÀrÀsa ä
de feltÀrja, mert megvan ez a terv, csak a detektÁv s az olvasÂ elûl van rejtve. MÀs t´r-
t¢nik a modern irodalomban. Mit ront el itt a modern? Ezt a szupertervet, ezt a reg¢ny
eg¢sz¢n v¢gigvonulÂ, eleve megl¢vû c¢lrendszert. Kundera ¢rz¢kletesen mutat rÀ, ho-
gyan k¢rdûjelezi meg a tervrendszert, a cselekv¢ses koherenciÀt a kafkai reg¢ny s a
kafkai valÂsÀg. Ott ugyanis a hûs mÀsok Àttekinthetetlen terveinek van kiszolgÀltatva,
s ezek a tervek a narrÀciÂ v¢g¢re sem vÀlnak feltÀrttÀ. Eltünt a m´g´ttes folyamatos
szÀnd¢krend mÀr Kafka elûtt is, s a vilÀgra adott reakciÂk vÀltjÀk fel. Az ¢lm¢ny vilÀga
helyettesÁti Joyce-nÀl. ProustnÀl pedig, mint Beckett id¢zett munkÀja elemzi Proust
müv¢t, ¢lm¢ny, k¢pzelet ¢s eml¢k ́ sszefonÂdÀsa jelenik meg, szemben a cselekvû em-
berrel ¢s az elbesz¢l¢s cselekv¢ses logikÀjÀval. °lm¢ny ¢s mÃltbeli esem¢ny azonosÁtÀsa
àr¢szesed¢st teremt eszm¢ny ¢s valÂ, k¢pzelet ¢s k´zvetlen meg¢rt¢s, jelk¢p ¢s l¢nyeg k´z´tt. ...Ami
a mÃltban ¢s a jelenben k´z´s, sokkal l¢nyegesebb, mint k¡l´n-k¡l´n bÀrmelyik. Az ilyen r¢szesed¢s
felszabadÁtja a l¢nyegi valÂsÀgot, amely megtagadtatott mind az elm¢lkedû, mind a tev¢keny ¢let-
tûlÊ (Beckett, i. m. 69. o.). Az eg¢sz munka (mÀrmint Proust reg¢nye) nemcsak essz¢
az eml¢kezetrûl, hanem a rakoncÀtlan ´nk¢ntelen ¢s a rendteremtû szÀnd¢kos eml¢-
kezet viszonyÀnak gyakorlata is. àAz eg¢sz k´nyv az ´nk¢ntelen eml¢kezetnek emelt diadal-
oszlop s az eml¢kezet mük´d¢s¢nek eposzaÊ (uo. 29. o.).

A terv hiÀnya megjelenik nemcsak a belsû vilÀg impresszionisztikus elût¢rbe ÀllÁtÀ-
sÀban, hanem a viselked¢s szintj¢n is. Ebben a harmadik modern vÀltozatban nincse-
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nek mÀsok kibogozatlan tervei. Ehelyett hûs¡nkkel csak amÃgy t´rt¢nnek a dolgok, aki
erre reaktÁvan csinÀl valamit, majd utÂlag megprÂbÀl (ahogy mi is prÂbÀlunk) ¢rtel-
mez¢st adni ennek. A folyamatos szÀnd¢krendet itt nem az ¢lm¢nyvilÀg, hanem a vi-
selked¢s vilÀga vÀltja fel: gondoljunk Meursault egyes cselekedeteire a K¹Z¹NY-ben
vagy Belmondo alakÁtÀsÀra a KIFULLADçSIG-ban. K´zvetlen¡l adott viselked¢st´red¢-
kek vannak itt minden kibontott szÀnd¢k¢rtelmez¢s n¢lk¡l. Az egyes ¢lm¢nyek s cse-
lekedetek nem valami ÀtfogÂ c¢l ¢rdek¢ben ker¡lnek elû, csak lokÀlisan ¢rtelmezhe-
tûk. Lelûtte az igazoltatÂ rendûrt, de olyan gyorsan, hogy sem neki (a hûsnek, Bel-
mondÂnak), sem nekem, a n¢zûnek nem volt mÂdom fel¢pÁteni elûre a szÀnd¢kok
vilÀgÀt (KIFULLADçSIG). MÀr megt´rt¢nt esem¢nyre adok (mint n¢zû vagy olvasÂ) mÀ-
sodlagos ¢rtelmez¢st (mint egy pszichoanalitikus vagy egy politolÂgus), csinÀlok belûle
t´rt¢netet, de az egyedi ¢rtelmezetlen esem¢ny elûbb volt, mint a t´rt¢net, mÁg a
klasszikus narrÀciÂban kezdetben vala a t´rt¢net, s mÀsodlagosan t´ltik be azt a keretet
az egyes dolgok (esem¢nyek). A klasszikus narrÀciÂ esszencialista vilÀgk¢ppel ¢l, olyan
vilÀgk¢ppel, mely hisz az integratÁv °N-ben, melynek az esem¢nyek csak megnyilvÀ-
nulÀsai. Ennek felel meg a mindentudÂ elbesz¢lû s a fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkezû, sajÀt ke-
reteit mindig vilÀgosan megadÂ elbesz¢l¢smÂd. A àvalÂban ÃjÊ reg¢ny jÂr¢szt elveszti
nemcsak a mindentudÀst, hanem a fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkez¢st is.

Az IDEGEN-t Gyergyai Albert K¹Z¹NY-nek fordÁtotta. A cÁm fordÁtÀsa kifejezi, amire
p¢ldÀnak akarom hozni: a szÀnd¢kra alapozÂ narratÁv ¢pÁtkez¢s hiÀnyÀt: àA tenger felûl
sürü ¢s lÀngolÂ lehelet Àradt. ögy ¢reztem, hogy az ¢g eg¢sz sz¢lt¢ben megnyÁlik, s tüzesût hullat
a f´ldre. Eg¢sz l¢nyem megfesz¡lt, s g´rcs´sen szorongattam a revolvert. A kakas engedett, oda-
¢rtem a csû sima f¢mtest¢hez, s akkor kezdûd´tt el minden, abban a szÀraz ¢s s¡ketÁtû zajban.Ê
(Albert Camus: K¹Z¹NY. 140. o. Gyergyai Albert fordÁtÀsa. In: REG°NYEK °S ELBE-

SZ°L°SEK. EurÂpa, 1983.)
Mennyire mÀs Meursault gyilkossÀga, mint LafcadiÂ¢ A VATIKçN TITKç-ban, aki

ugyan az action gratuite mintap¢ldÀjÀval dobja ki utastÀrsÀt a kup¢bÂl, de ez csak a
haszon, az ¢rdek hiÀnya miatt gratuite cselekv¢s, egy¢bk¢nt Gide olyannyira megter-
velt, premeditÀlt, intencionÀlis akciÂk¢nt mutatja be, hogy Lafcadio m¢g azon is elûre
nevetg¢l, hogy micsoda gondot fog a rendûrs¢gnek okozni a crime sans motive, az in-
dokolatlan büncselekm¢ny: àDe hiszen nem is annyira maguk az esem¢nyek ¢rdekelnek, mint
inkÀbb sajÀt magam. Van olyan ember, aki mindenre k¢pesnek ¢rzi magÀt, akkor azonban, amikor
cselekedni kell, hirtelen meghÀtrÀl... Micsoda nagy tÀvolsÀg van az elk¢pzel¢s ¢s a tett k´z´tt!...
°s az ember ¢ppÃgy nem veheti vissza l¢p¢s¢t, mint a sakkban. Ha minden kockÀzatot elûre lehetne
lÀtni, a jÀt¢k teljesen elveszÁten¢ ¢rdekess¢g¢t!Ê (Andr¢ Gide: A VATIKçN TITKA. Franklin,
¢. n. 185. o. Kûnig Gy´rgy fordÁtÀsa.)

3.3 Koherencia szubjektum n¢lk¡l
A kommunikÀciÂs koherenciafelfogÀs amellett k´telez el, hogy vÀlsÀg ide vagy oda,
koherenciÀra sz¡ks¢g van. Lehet persze, hogy ezt nem szabad esszencialista mÂdon
¢rtelmezn¡nk. TalÀn ¢ppen a koherencia az, aminek segÁts¢g¢vel megmenthetj¡k a
rendet a vilÀgban, an¢lk¡l hogy szubsztanciÀlis rendet, valamif¢le integratÁv °nt hir-
detn¢nk. Az utÂbbi ¢vekben Daniel Dennett dolgozott ki egy olyan rendszert, amely
figyelemre m¢ltÂ mÂdon hozza ́ ssze a k¢tf¢le sz¢tt´redez¢st, az °n ¢s a narrÀciÂ sz¢t-
es¢s¢t. Mik´zben felt¢telezi a koherenciÀt, a koherenciÀhoz nem hiposztazÀl szubjek-
tumot. A koherencia az û felfogÀsÀban a kaotikus belvilÀg belsû t´rt¢neteinek valami-
f¢le nem dologiasÁtott sÃlypontja lesz.
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KorÀntsem v¢letlen, hogy a mai kognitÁv diszciplÁnÀkban az °n k¢rd¢se ¢s felbom-
lÀsa ugyanÃgy aggodalmakkal s szociÀlis felelûss¢g¢rzettel ́ sszekapcsolva jelenik meg,
mint a hagyomÀnyosan vÀlsÀgt¡netnek tekintett impresszionista filozÂfiÀkban (p¢ldÀ-
ul Ernst MachnÀl). Vissza kell talÀlnunk a koherenciÀhoz, hangzik ma is az ig¢ny. Az
Ãj vÀlasz azonban nem tagadja meg a felbomlÀst, nem szubsztancialista, nem esszen-
cialista, szÀmÀra nem kiindulÂpont az °n, a tudat vagy a Self. àCsakÊ egy konstrukciÂ,
de nem fikciÂ: magunk Àltal ¢s a magunk szÀmÀra k¢szÁtett konstrukciÂ. A narratÁv
kirÀndulÀsok e t¢ren meghoztÀk a maguk gy¡m´lcs¢t.

Mach ¢s a klasszikusok, akÀr mÀr Condillac szÀmÀra is a testvÀzlat s az ehhez kap-
csolÂdÂ ¢rz¢sek adtÀk meg a Self magjÀt, a visszat¢r¢st valami bizonyossÀghoz, refe-
renciaponthoz az ¢lm¢nyek zürzavarÀban, ha nem is egyenest a l¢lekhez. Ma a
visszat¢r¢s ÃtjÀt a t´rt¢netek vilÀga adja, minden esszencialista felhang n¢lk¡l, ugyan-
akkor a kommunikÀciÂs koherencia ¢s relevancia fogalmÀhoz hasonlÂan mentve meg
a kontinuitÀst.19

Dennett lÀgy, megkonstruÀlt felfogÀst hirdet az °nrûl, mely m¢g a testvÀzlatnÀl is
kev¢sb¢ esszencialista: àElm¢letem szerint a Self nem valami r¢gi matematikai pont, hanem
olyan absztrakciÂ, melyet milliÂnyi attribÃciÂ ¢s ¢rtelmez¢s hatÀroz meg (bele¢rtve az ´nattribÃ-
ciÂkat ¢s az ́ n¢rtelmez¢seket is), melyek az ¢lû test [az¢rt visszaj´n a test, Dennett egyenesen
szemiotikai materializmusnak nevezi sajÀt elm¢let¢t ä P. Cs.] ¢letrajzÀt alkotjÀk, s melyek-
nek a Self a NarratÁv GravitÀciÂs K´zpontjuk.Ê (Daniel Dennett: A TUDAT MAGYARçZATA

[CONSCIOUSNESS EXPLAINED]. Boston, Little Brown, 1991. 426ä427. o.)
°rdekes megemlÁteni, hogy sok-sok ¢vtizeddel ezelûtt is felmer¡lt mÀr ez a sÃly-

pontmetafora az °n kezel¢s¢re. A magyar Zalai B¢la a tudat konstruÀlÂ elk¢pzel¢s¢t
szint¢n a sÃlypontk¢ppel vezette be, rÀadÀsul az àegys¢gesÁt¢sÊ az û elm¢let¢ben meg-
lehetûsen hasonlÁt a mai koherenciaelk¢pzel¢sekhez. Vegy¡k azonban ¢szre, hogy nÀ-
la a tudat m¢g nem sz¡ks¢gszerüen maga is konstrukciÂ, inkÀbb arrÂl van szÂ, hogy
û konstruÀl: àNemcsak a cselekv¢s k¢nyszerü egys¢ge, hanem elsûsorban a tudat adott egys¢ge
az eredetileg f¡ggetlen¡l egymÀs mellett heverû tapasztalatokat egy centrum k´r¢ csoportosÁtja.
Az embernek nem lehet nem konstruÀlni... A rendszerez¢snek ez a sz¡ks¢gszerüs¢ge nem ismereti,
nem akarati, nem ¢rzelmi. E hÀrom momentum m´g´tt teljes intuitÁv vilÀgossÀgban Àll az ¢letnek
vagy ä ha a pszichofizikai l¢nybûl csak a szellemit akarjuk tekintetni ä a tudatnak t¢ny¢ben gy´-
kerezû egys¢gesÁtû funkciÂja.Ê (Zalai B¢la: ETIKAI RENDSZEREZ°S [1910]. In: Zalai B¢la
[1984]: A RENDSZEREK çLTALçNOS ELM°LETE. Gondolat. 115. o.)

Ha azonban ez Ágy van, akkor hovÀ lesz az erk´lcsi felelûss¢g, hangzik a k¢rd¢s mÀr
Hume Âta, s ma Ãjra. Ha valaki elt¡nteti az °nt, mindig szÀmon k¢rik tûle az erk´lcs´t.
Ha nincsen az °n mint legmagasabb tekint¢ly, fej¡nkben csak felelûss¢gelhÀrÁtÂ kis
kafkai b¡rokratÀkat talÀlunk. Dennett Ágy folytatja: àA felelûss¢get vÀllalni k¢pes ¢n meg-
konstruÀlÀsa k´zponti szociÀlis ¢s nevel¢si feladat. [Ennek meg¢rt¢s¢hez] az egyetlen rem¢nyt
az adja, ha term¢szeti mÂdon meg¢rtj¡k, hogyan alakÁt ki ´nreprezentÀciÂkat az agy. [Ez a fel-
fogÀs m¢g a l¢lek halhatatlansÀgÀt is megengedheti ä P. Cs.] Ha Ãgy gondolkodol ma-
gadrÂl, mint egy narratÁv gravitÀciÂs k´zpontrÂl, l¢ted e narratÁvum fennmaradÀsÀnak a f¡gg-
v¢nye (akÀrcsak az EZEREGY°JSZAKç-ban, de itt egyetlen t´rt¢netrûl van szÂ), mely elm¢letileg
k¢pes tÃl¢lni korlÀtlan szÀmÃ k´zegvÀltÀst... s puszta informÀciÂk¢nt tÀrolhatÂ. Ha az az infor-
mÀciÂszervezûd¢s vagy, mely tested kontrollrendszer¢t szervezi (vagy, a szokÀsos provokatÁvabb
formÀt v¢ve, az agyad komputer¢n futÂ program vagy), akkor elm¢letileg k¢pes kell l¢gy s¢rtetlen¡l
tÃl¢lni tested halÀlÀt, mik¢nt egy program is tÃl¢li annak a szÀmÁtÂg¢pnek a lerombolÀsÀt, melyen
l¢trehoztÀk ¢s elûsz´r futtattÀk.Ê (Dennett, uo. 429ä430. o.)
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àExegi monumentum aere perennius.Ê ä àçll ¢rcn¢l maradandÂbb müvem.Ê (Horatius: CARM

III. 30, 1. Devecseri GÀbor fordÁtÀsa.)
MÁg Popper III. vilÀg-koncepciÂja (Popper, 1972) az ́ r´kk¢valÂsÀggal kac¢rkodva

azt emeli ki, hogy a kultÃra mint program k¢pes tÃl¢lni a tÀrgyi hordozÂk kipusztu-
lÀsÀt, itt ugyanezt az ironikus c¢lzÀst kapjuk meg testek, programok, °nek s narratÁv
´nkonstrukciÂk viszonyÀra. Ha akarjuk, egy k´vetkezetesen narratÁv felfogÀsban hal-
hatatlanok is lehet¡nk.

Nem minden irÂnia n¢lk¡li persze ez a felfogÀs. Dennett maga adja meg az ironikus
felhangot, mikor David Lodge dekonstrukcionizmust kicsÃfolÂ k´nyv¢t (NICE WORK)
id¢zi: àRobyn [a k´nyv hûse] szerint (pontosabban a gondolkodÀsÀt e k¢rd¢sekben befolyÀsolÂ
szerzûk szerint) nincs olyasmi, mint a ÏSelfÎ, amin a kapitalizmus ¢s a klasszikus reg¢ny alapul.
Vagyis nincs olyan v¢ges egyedi l¢lek vagy l¢nyeg, mely a szem¢ly azonossÀgÀt alkotnÀ. PusztÀn
alanyi helyzet van sz´vegek v¢gtelen hÀlÂjÀban ä a hatalom, a szex, a csalÀd, a tudomÀny, a
k´lt¢szet stb. ä diskurzusaiban. S hasonlÂk¢ppen nincsen szerzû sem, vagyis olyasvalaki, aki ex
nihilo hoz l¢tre sz¢pirodalmi müvet... Jacques Derrida hÁres szavaival: Ïil n'y a pas de hors-
texteÎ, semmi sincs sz´vegen kÁv¡l. Nincsen eredet, csak produkciÂ, s Self¡nket nyelv¡nkben
produkÀljuk. Nem Ïaz vagy, amit eszelÎ, hanem Ïaz vagy, amit mondaszÎ, Ïaz vagy, ami
mond t¢gedÎ, ez Robyn filozÂfiÀjÀnak axiÂmÀja, amit, ha el kellene nevezni, Ïszemiotikai ma-
terializmusnakÎ nevezhetn¢nk.

Robyn s ¢n hasonlÂan gondolkodunk ä s term¢szetesen mindketten sajÀt beszÀmolÂnk szerint
kitalÀlt szereplûk vagyunk.Ê (Dennett, i. m. 410ä411. o.)

A Dennett ajÀnlotta felfogÀs egyszerre akar vÀlasz lenni mind a k¢t emlÁtett vÀlsÀgra.
Az °n hely¢t Ãjra Ãgy leli meg, hogy egy elbesz¢lûrendben jelenik meg a sz¢tesett
¢lm¢nyek vilÀgÀban. °lm¢nyeinket ÀllandÂan ¢rtelmezn¡nk kell. Erre ä s itt nem Den-
nett sajÀt kifejez¢seit hasznÀlom ä oksÀgi ¢s szÀnd¢ktulajdonÁtÂ attribÃciÂs, indokke-
resû s szÀnd¢kk´zpontÃ gondolati alrendszereket hasznÀlunk. Ezeket az ¢rtelmezû
rutinokat k¢nyszerÁtû erûvel rÀvissz¡k mindenre, ami ¢r minket. így vÀlik a vilÀg ko-
herenss¢, s v¢lj¡k azt, hogy van egyvalaki, aki mük´dteti mindezeket az automatÀkat.20

Az egyes oksÀgilag s teleologikusan ¢rtelmezett esem¢nyatomok normÀlis idûbeli
felt¢telek ¢s k´r¡lm¢nyek k´z´tt egy tovÀbbi nyugvÂ- (relaxÀciÂs) pontot keresnek:
olyan rendet, melyben egymÀshoz is kapcsolÂdnak. Ez felel meg a kommunikÀciÂ vi-
lÀgÀban a koherenciÀnak, s ez lesz a belsû vilÀgban a t´rt¢netek vilÀga. A belsû kohe-
rencia a magunk szÀmÀra gyÀrtott t´rt¢netek koherenciÀja. Az egyedi esem¢nyek k´zt
az ism¢tlûdû szereplûk r¢v¢n hosszÃ oksÀgi lÀncokat gyÀrtunk. De hol van az °n, aki
mindezeket gyÀrtja? Dennett koncepciÂja tagadja a homunculuskoncepciÂt. Nincsen
egy k¡l´n °n, aki a t´rt¢neteket rendezn¢ egy karteziÀnus szÁnhÀzban. Maga a Self a
t´rt¢netek valamif¢le k´z´s n¢zûpontja lesz.

Vagyis az eredeti kettûs vÀlsÀgra visszautalva: az °n integrÀciÂs fikciÂ, de fontos
fikciÂ, mely az elbesz¢l¢s kontinuitÀsÀbÂl fakad. Ugyanakkor a mÀsik irÀnyba tekintve,
az elbesz¢l¢s integritÀsÀt sem adja t´bb¢ egy esszencialista °n megl¢te. Egy konstruÀlt
elbesz¢lû biztosÁtja ezt, s nem valami elûtte s eleve l¢tezett °n.

Dennett a koherenciateremt¢s k¢rd¢s¢t a tudatra is vonatkoztatja. Dennett ¢s Kins-
bourne modellje a tudat hely¢t s idej¢t keresve (s nem talÀlva) a szokÀsosnÀl sokkal
kisebb idûbeli skÀlÀn, a millisecundumok vilÀgÀban alkalmazzÀk a konstruktÁv narra-
tÁv metaforÀt, a szokvÀny tudatossÀg vilÀgÀtÂl igen tÀvol. Ek´zben persze, hogy legyen
valami (poszt)modern csavar is, maga a narrÀciÂ lesz szÀmukra a tudatossÀg egyik kul-
csa. Egy oksÀgi reprezentÀciÂt, àminit´rt¢netetÊ hozunk l¢tre arra n¢zve, hogy mi is
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t´rt¢nhetett (mi hozta l¢tre ezt az ingerl¢st), m¢g mielûtt àÀt¢lt¡kÊ volna, hogy mibûl
is hoztuk l¢tre az àelbesz¢l¢stÊ.21

K¢pzetÀramlÀsunkban ugyanakkor nincsen kit¡ntetett narratÁvum. SzÀmos t´rt¢-
netet kreÀlunk ugyanarra az esem¢nysorra. A tudat s a tudatos Àgens illÃziÂja onnan
szÀrmazik, hogy ezek k´z¡l egyeseket a szokvÀny idûbeli rendben (megszokott inger-
l¢si k´r¡lm¢nyek k´z´tt) gyakrabban ¢l¡nk meg mint v¢gleges vÀltozatokat. HasonlÂ
ez ahhoz, ahogy a lÀtÀsban is a retinak¢p szÀmtalan vÀltozatot tesz lehetûv¢ arrÂl, hogy
mi is hozta l¢tre az adott ingerl¢st, bizonyos evolÃciÂs hipot¢zisek r¢v¢n (pl. szilÀrd
tÀrgyak, ÀllandÂ kontÃrok feltev¢se) a àlogikailagÊ lehets¢ges hipot¢zisek k´z´tt van-
nak kit¡ntetettek.22

Hogyan egyeztethetû ́ ssze mindez egy olyan elm¢lettel, melynek k´zponti mozza-
nata az intencionÀlis Àgensek t¢telez¢se? Dennett megv¢di magÀt. Ami a makroszinten
Àgens s intenciÂ lehet, az a mikroszinten nem Àgens s intenciÂ, hanem puszta auto-
matizmus. Vagyis Dennett intencionÀlis pszicholÂgiÀt hirdet, de Ãgy, hogy fej¡nk vi-
lÀgÀban szerinte nem egy koherens szÁnpad van, hanem a t´rt¢nû esem¢nyek t´bb-
sz´r´s lek¢pezûd¢seire t´bbf¢le sztorit adunk. Bel¡l koherenciateremt¢s van, de nem
egyetlen helyes vÀltozat. A sz´vegszerkesztû analÂgiÀjÀt hasznÀlva azt mondja: nincs
egyetlen v¢gsû k¢zirat, csak szÀmos nyesfogalmazvÀnyunk (àmultiple draftsÊ) l¢tezik ¢l-
m¢nyeinkre.

Kettûs elm¢let ez, akÀrcsak szÀz ¢ve Bergson¢. Van egy elsû szintje, ahol az ¢rtel-
mezetlen ¢lm¢nyek l¢teznek, s egy mÀsodik szintje, ahol a t´rt¢netek uralkodnak, a
szÀnd¢krendszerbe valÂ beilleszt¢s, a koherencia keres¢se. Ez a kettûss¢g nyÁltan vagy
rejtve megvan a mai kognitÁv elm¢letek k¢t mÀsik, sz¢lsûs¢gesen elt¢rû vÀltozatÀban
is. Az elme nyelve, Fodor hÁres àlingua mentisÊ-koncepciÂja, illetve a reprezentÀciÂs
gondolkodÀselm¢let azt t¢telezi, hogy fej¡nk propozÁciÂkba rendezi a dolgokat. Ez
k¢ts¢gtelen¡l lehetûv¢ teszi a logikÀt ¢s az ellentmondÀs-mentess¢g ¢rtelm¢ben vett
logikai koherenciÀt. Ahhoz azonban, hogy t¢nyleges tÀrsalgÀsaink s ¢lm¢nyeink az
´sszef¡ggûs¢g ¢rtelm¢ben, a relevancia, az egymÀsra vonatkoztatÀs ¢rtelm¢ben kohe-
rensek legyenek, ahhoz kell legyen egy mÀsik szint, mely megkonstruÀlja az elemi pro-
pozÁciÂk k´z´tt a relevÀnsnak tartott konkr¢t kapcsolatokat. HasonlÂ mÂdon, az ¢r-
telmezetlen mechanikus asszociÀciÂk szintj¢bûl indulÂ konnekcionista felfogÀs mÀso-
dik nemzed¢ke szint¢n felt¢telezi, hogy van egy mÀsik szint, ahol ä igaz, hogy nem az
elme belsû szerkezet¢nek megfelelûen, hanem kÁv¡lrûl jûve ä rÀ¢p¡l ezekre egy ko-
herenciateremtû szervezûd¢s.23

Mindk¢t esetben arrÂl van szÂ, hogy a mentÀlis reprezentÀciÂ elm¢let¢ben van egy
eleve adott kiindulÂszint ä csak az elsû esetben ez szintaktikailag ¢rtelmezett, a jÂlfor-
mÀltsÀg k´r¢ szervezûdû szint, a mÀsodikban, a konnekcionistÀknÀl viszont ez a szint
teljesen interpretÀlatlan, nem tartalmaz eleve megl¢vû mentÀlis rendet. Mindkettû-
nek sz¡ks¢ge van azonban egy tovÀbbi szintre. FodornÀl ¢s a konnekcionistÀk java
r¢sz¢n¢l ez a szint nem az elme elûre rendezett àed¢nyeihezÊ tartozik, hanem valami
k¡lsû mÀsodlagossÀg. A tapasztalat ism¢tlûdû s¢mÀi Vigotszkij felfogÀsÀra eml¢keztetû
mÂdon az egy¢n elm¢j¢hez k¢pest k¡lsû konstrukciÂk a konnekcionistÀknÀl, FodornÀl
pedig az ÀltalÀnos megismer¢s esendû, kiss¢ àzür´sÊ vilÀgÀhoz tartoznak.24

Dennett ÃjdonsÀga vagy specifikuma itt kettûs. Ezt a tovÀbbi szintet egy¢rtelmüen
a narratÁv ¢s intencionÀlis ¢rtelmez¢si modellhez kapcsolja, mÀsr¢szt ä s most tekint-
s¡nk el az eredettûl ä magÀnak a szubjektumnak a konstituÀlÀsÀ¢rt ezt teszi felelûss¢.

Dennett egy provokatÁv munkÀjÀban elhelyezi attitüdj¢t a hermeneutikÀhoz s a hu-

278 ã Pl¢h Csaba: A narratÁvumok mint a pszicholÂgiai koherenciateremt¢s eszk´zei



mÀn tudomÀnyi narratÁv modellekhez k¢pest is. Azt mutatja meg, hogy az emberi dolgok
¢rtelmez¢s¢n¢l ugyanazt a hermeneutikai attitüd´t hasznÀljuk, legyen szÂ akÀr a
klasszikus tereprûl, a sz´vegekrûl, akÀr szem¢lyek ¢rtelmez¢s¢rûl (szÀnd¢ktulajdonÁ-
tÀs), akÀr tÀrgyak funkciÂinak ¢rtelmez¢s¢rûl, akÀr a fel¢pÁt¢s meg¢rt¢s¢rûl a biolÂgiai
evolÃciÂban. Mindegyik esetben igaz, hogy vannak triviÀlisan ¢rtelmezhetû esetek,
ahol az eredeti terv, szÀnd¢k, funkciÂ Àttetszû, a mÀsik v¢gponton pedig vannak olya-
nok, melyek valÂjÀban levÀltak eredeti funkciÂikrÂl. Nemcsak a panda h¡velykujja s
a Gould elemezte szÀmos, az adaptÀciÂval szembeÀllÁtott evolÃciÂs exaptÀciÂs mell¢k-
term¢k ilyen, de a sz´vegszerkesztûk is, hisz a szÀmÁtÂg¢peket bizonyosan nem az ÁrÂ-
g¢p kivÀltÀsÀra talÀltÀk ki eredetileg. S mindhÀromra ¢rv¢nyes az a diktum, hogy ami-
kor a funkciÂt ¢rtelmezz¡k, legjobb, ha eltekint¡nk a szerzû szÀnd¢kÀtÂl, a tervtûl s
a fosszilis anyagtÂl. A funkciÂt magÀban vizsgÀljuk, ha tetszik, hermeneutikusan, de
ez igaz mind a term¢szeti, mind az ember alkotta mesters¢ges tÀrgyakra.25

Vannak furcsa k´vetkezm¢nyei is e felfogÀsnak. Megengedi ä nem elfogadja, meg-
engedi ä a teremt¢st is a term¢szeti vilÀgra n¢zve, mivel azt hangsÃlyozza, hogy a funk-
ciÂ meg¢rt¢se szempontjÀbÂl mindegy, hogy teremtett vagy nem teremtett vilÀgrÂl
gondolkodunk. A narratÁv modell v¢gsû kitekint¢s¢ben, miutÀn zÀrÂjelbe tette az °nt,
posztmodern fricskÀkhoz jut el: lÀgy t¢nyezûkkel helyettesÁti a kem¢ny esszencialista
stabilitÀst, s ezzel ironikusan nyitott vilÀgn¢zeti ´sszk¢pet hirdet. ¹r´k nagy t´rt¢-
neteink akÀr ´r´kk¢valÂsÀgot is megengednek, a lazasÀgban krit¢riumunk csak egy
van ä nem tehet¡nk fel stabil szubsztanciÀkat.

De hÀt akkor hogyan ¢lt¡nk vel¡k oly sokÀig, s mit is jelent ezek vÀlsÀga? Az evo-
lucionista ¢rtelemben funkcionalista Dennett vÀlasza erre valami olyasmi lehetne,
hogy hipot¢ziseink voltak a l¢lekrûl. Ezek hosszÃ idûn Àt bevÀltak, jÂl mük´dtek. Az
°n, akÀrcsak a szabadsÀg vagy a jÂl alkotott t´rt¢net felt¢telez¢se mint gyorsÁrÀsos r´-
vidÁt¢s jÂl mük´d´tt szÀmos tapasztalati dologra. Amikor egy narratÁv modellel he-
lyettesÁtj¡k ûket, kev¢sb¢ vagyunk szenved¢lyesek, mint a l¢lekzsÀkot, °nt s hasonlÂ-
kat kiüzû hagyomÀnyos pozitivista pszicholÂgia. Nem az a fontos, hogy leleplezz¡k, a
kirÀly meztelen, hanem csak annak bemutatÀsa, hogy ezek konstrukciÂk, k¢pzetek,
melyek jÂl irÀnyÁtjÀk ¢let¡nket, de nem igazak esszenciÀlis ¢rtelemben. A leleplez¢s
szkeptikus komorsÀga helyett inkÀbb a k´nnyed felismer¢s, aff¢le elbesz¢lû k´nnyed-
s¢g lesz jellemzû az °n e legÃjabb megsz¡ntet¢s¢re.
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