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SZÖVEG, EMLÉKEZET ÉS 
SZÁJHAGYOMÁNY 

BEVEZETŐ 

A középkori és később a reneszánsz orvosi könyveikben, anatómiai 
részében egy igen érdekes hipotézis található arról, hogy az agy négy 
kamrára oszlik. Az első kettő, mint szimetrikus pár a homlok és a két 
halánték részen található. Ezek összeköttetésben állnak a középső kam-
rácskával, s végül egy keskeny csatornán keresztül az agyalappal, ahol 
a gerinc érintkezik a fejjel. 

Ez a rendszerszerű elképzelés a három egymással érintkező össze-
tevőről, melyeknek természetesen más és más a funkciója, igen régi az 
orvosi szakirodalomban. Nevezetesen a perzsa-tadzsi'k filozófus és orvos 
Ibn Abu Sinna vagy ismertebb nevén Avicenna (980—1037) írásaiból 
került az európai tudományba. Később ez a kamra- vagy cella-rendsze-
rű agyképletet többször átvették az orvosi és filozófiai szakiro-
dalomban, így például, Leonardo da Vinci is megörökítette egy 
csodálatosan szép rajzon 1490-ben. Angliában Róbert Fludd (1547— 
1637) egyik könyvében, melynek címe Utriusque Cosmi, amely 1620 
körül jelent meg, szintén közölte igen szemléletesen elosztva a vi-
lág jelenségeit az agy egyes részei között. Azt állították, ill. fel-
tételezték ugyanis a régi korok tudósai, hogy az első, a páros agykam-
rácskák az érzékelő részei az agynak, az érzékszervi mechanizmusok he-
lyei. Az ő szavaikkal a „sensus communis" székhelye, amelyben az ér-
zékszervekből befutó információkat dolgozza fel. Tulajdonképpen itt ke-
letkeznek a képzetek (például a képek), amelyek aztán a középső cellába 
kerülnék, ahol az ész (vagyis a ratio) székel, azonkívül a gondolkodás 
(cognitio), valamint a mérlegelésre, illetve döntések meghozatalára is 
sor kerül (a.estimatio). 

Végül pedig legbelül az utolsó kamrában található még az emléke-
zet szerve memória. Igen érdekes, hogy a legújabb agy-kutatások sze-
rint ,a hippocampus (vagy amon-szerv, a halántéklebeny alsó része az 
agyalapon, az öreglyuk mellett), az agy legbelső része a székhelye az em-
beri memória-folyamatoknak1 . 

Elgondolkoztató, hogy a népi elbeszélőhagyomány vizsgálata/kor mily 
kevés figyelmet fordított a kutatás eddig a memória kérdéskörére, pedig 
minden bizonnyal nem kis mértékben az emberi memória belső struktú-
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rájának függvénye lehet egy sor jelenség a „folk narratíve"-okban, 
melyeket a folklór kutatás mint ismert jelenséget már sok esetben leírt2. 
Más szavakkal: feltételezhető, hogy némely szövegekben megjelenő és a 
memóriával összekapcsolható jelenség az emberi agy szerkezetével van, 
ha nem is közvetlen, de áttételesen kapcsolatban. Mindenképpen fontos 
tehát az emlékezet vizsgálata, az agyban lezajló folyamatok kutatása, 
ahhoz, hogy a (népi) elbeszélésekre való emlékezés mechanizmusát meg-
értsük, illetve törvényszerűségeit feltárhassuk. Mind ez idáig több fi-
gyelmet szentelt a kutatás a szöveg folklór látható, illetve hallható jelen-
ségeinek és kevesebbet a láthatatlan, belső törvényszerűségek feltárásá-
nak — így például sokat vizsgálták az írott és a szóbeli hagyomány vi-
szonyát, az egyes mesék változatait, a mesélő egyéniségek stílusát stb., 
de kevésbé figyeltek az emlékezés mechanizmusaira, az elbeszélés gram-
matikájára, vagy más belső szöveg létrehozó folyamatokra. 

Konkrétan, amikor dolgozatunkban céllul tűzzük ki, hogy az elbeszé-
lést meghatározó és befolyásoló emlékezeti folyamatokkal foglalkoz-
zunk3, akkor a következő kérdéseket kell megvizsgálni: 

1. az emberi memória működése 
2. a szövegek létrehozását irányító 

a) belső (logikai) és 
b) külső (nyelvi) szabályok 

3. az elbeszélés (narráció) általános törvényszerűségei 
4. a kulturális kontextus problémái4. 

Természetesen ez alkalommal nem foglalkozhatunk teljes részletes-
séggel mindezekkel a fenti kérdésekkel, noha mind a négy pontban ép-
pen olyan jelenségköröket határolhatunk be, amelyek igen fontosak, sőt 
meghatározó jellegűek a narráció szempontjából. 

Különösen fontosak a kognitív pszichológia és a szövegelmélet újabb 
eredményei, ezek határozzák meg dolgozatunk elméleti kereteit. Vala-
mint annak feltételezése, hogy analógia, vagyis mélyreható hasonlóság 
fedezhető fel az emlékezés és a szöveg-létrehozás folyamatai és belső tör-
vényszerűségei között, s ezek a szájhagyományozásbain a változás, romlás 
folyamatok vizsgálatának során érhetők tetten. 

Az emberi emlékezést két irányból közelítve lehet vizsgálni: 1. a 
pszichológia oldaláról (magára a fizikai rendszerre, az agyra koncent-
rálva); 2. a szövegek oldaláról (vagyis a produktum felől). A folklorista 
számára különösen, ha a kurrens nyelvészeti irányzatok5 erős befolyása 
alatt áll, a második út látszik könnyebben követhetőn'ek, mégis előbb 
egy rövid áttekintést kell adnunk az 'emlékezettel foglalkozó lélektani 
kutatások és kísérletek fontosabb eredményeiről. 

Az emlékezésről 

Még 1920-ban Frederick C. Bartlett igen érdekes kísérlet-sorozatot 
folytatott, melynek során a folkloristák érdeklődésére számottartó kér-
déseket érintett. Az angol kutató klasszikus kísérletei során népmese 
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szövegeket használt, s úgy találta, hogy bár az egyes részletekre való 
emlékezés gyenge volt, vagy gyengült az idővel (hónapok vagy évek múl-
tán), ugyanakkor a történet általános szerkezete, maga a történet és főbb 
eseményei megmaradtak, nem hullottak ki az elbeszélő emlékezetéből. 

Bartlett azt elemezte, hogy milyen jelentősége van a szövegek meg-
jegyzésében a lényegkimelésnek és a sémaképzésnek. Kísérleteinek egy 
részét ugyanis úgy végezte, hogy egy személy mondta vissza hosszú in-
tervallumokkal többször ugyanazt a szöveget. Ugyanezekkel a szövegek-
kel azonban elvégzett egy másik fa j ta kísérletet is, amelynek során 
több résztvevő láncszerűen adta tovább egymásnak ugyanazt a szöve-
get. „A séma képződés folyamatai mindkét esetben lényegében azono-
sak, bár a másodikban a végző torzítás jóval nagyobb. Ennek alapján 
megengedhető az a feltevés, hogy a szöveg többszöri kommunikálása, 
terjedése és hallomásból való megjegyzése-elraktározása analóg folya-
matofk, az átadáskor a sémából történő rekonstrukciókor fellépő válto-
zások lényegében izomorfak" — állapította meg a pszichológus Pléh Csa-
ba, aki kitűnő összefoglalását adja a vonatkozó pszichológiai irodalom 
néhány eredményének és szerinte a Bartlett-féle kísérleték eredményei-
ből levonható, hogy az emlékezeti megőrzés és az átadás-átvétel folya-
matai analógok egymással6. 

Fontos eredménye volt Bartlett kísérleteiben annak megállapítása, 
hogy a népmesék, s általában a szövegekre való emlékezés során van-
nak olyan elemek, melyek könnyebben kihullanak az emlékezet rostá-
ján, egyszerűen azért, mert az adott kultúrában azok az elemek isme-
retlenek. (Pl. egy indián mese részletei egy európai gyermek számára sok 
ismeretlen tárgyat tartalmaz.) Ez történt példának okáért akkor, 
amikor egy idős alföldi parasztember Lev Tolsztoj egyik népies elbeszé-
lését elbeszélte nekem, amelyet még fiatal korában olvasott: egy sor he-
lyi elemet a magyar pusztai valóságból egyszerűen behelyettesített az 
orosz sztyeppei környezetbe, ugyanakkor elhagyta az orosz muzsik éle-
tének jónéhány fontos és jellemző elemét, mint számára ismeretlent s 
ezért érthetetlent, illetve jelentés nélkülit.7 Bartlett egyik fő törekvése 
kísérleteivel az volt, hogy fel tárja azokat a kulturális és társadalmi té-
nyezőket, amelyek befolyásolják a népmesék változásait a szájhagyomá-
nyozás során. Ez a kérdéskör nyilvánvalóan az általunk utolsónak em-
lített problémához kapcsolódik, a szélesen értelmezett kulturális kon-
textus jelenségvilágához. 

A húszas években végzett kísérleteinek eredményeit Walter Ander-
son több ízben publikálta, s megállapította, hogy a szájhagyományozás-
ban állandóan működik az „önkorrekciónak a törvénye", s lényegében 
ez biztosítja a szövegek (mesék, mondák, és más népi elbeszélések) „hi-
hetetlen stabilitását" — hogy az ő szavait használjuk8. Rá kell azonban 
mutatni arra, hogy bár az Anderson-féle kísérletet sokfelé és sokszor 
megismételték9, mint iskolapéldát arra, hogyan keletkezik a rémhír vagy 
miként torzul el az átadó láncban az erdeti üzenet, alaposabb kritikai ér-
tékelésébe és belső mechanizmus felderítésébe nem mentek bele a kuta-
tók. Hivatkozásul szolgált, mint személetes modell, de mikro-folyamatok 
törvényszerűségei már nem érdekelték a kutatókat. 

25 



Mint ahogy nem volt hatással a folkloristákra a kísérleti pszicholó-
gia, és a tanuláselmélet jónéhány alapvetően fontos felfedezése sem. 

A folklór kutatáshan szinte napjainkig megelégszenek az olyan ál-
talános, s ezért lényegében semmitmondó utalásokkal, mely szerint az 
elbeszélők „kiváló emlékezettel" rendelkeznek10. 

Nyilvánvaló, hogy az egyoldalú és elszigetelt folklórkutatás, amely 
bezárkózik a saját szakmai szűklátókörűségének határai közé, nem ve-
zethet ú j eredményekre, s az interdiszciplináris megközlítéstől lehet a 
szemléletmód megváltozását és ú j gondolatok születését várni. Így pél-
dául a kísérleti pszichológia ú j eredményeitől, melyek során ú j tényeket 
tártak fel a verbális tanulással és az emlékezéssel kapcsolatos agyi le-
játszódó folyamatokról11. 

Annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben és napjainkban már 
rendkívüli módon kifinomult technikák állnak rendelkezésre a verbális 
tanulás és az emlékezés mechanizmusainak vizsgálatára, ezek a módsze-
rek elsősorban a hagyományos szóasszociációs teszteken alapulnak, s 
ezért meglehetősen kevest mondanak a hosszabb szövegek megértéséről, 
felidézésének mechanizmusáról, különösen, ha az emlékezés nagy időin-
tervallum után következik be12. Kísérletek történték a memória-folya-
matok vizsgálatára egyesített kognitív pszichológiai és antropológiai 
szempontból is. Libériában, a Kpelle néptörzs körében végzett kísérle-
tek az emlékezési folyamatok egyik fontos tényezőjére vetettek fényt, 
nevezetesen arra, hogy előzetesen strukturáljuk, elrendezzük a felidé-
zendő anyagot, és ez általános emberi, tehát nem kultúrához kötött tu-
lajdonság13. Azonkívül, hogy a kulturális környezet, a mindennapi élet 
tárgyaira vonatkozó köznapi tudásunk — s ezt már mi tesszük hozzá 
M. Colé és S. Scribner kutatásai eredményeihez — igen nagy mérték-
ben befolyásolják az emlékezés és felidézés folyamatát. Gondoljunk csak 
a mindennapi életben ezerszer begyakorolt és megismételt mozzanatok-
ra, s éppen ezek a köznapi tapasztalatok szállítják az információkat az 
elbeszélések apró részleteinek felidézéséhez. 

Mindazonáltal sem a kognitív pszichológia, sem a tanuláselmélet 
eredményei nem elégségesek ahhoz, hogy a szájhagyományozódás által 
felvetett összes kérdésekre feleletet tudjon adni. Szükséges a legújabb 
nyelvészeti, pontosabban szövegnyelvészeti kutatások eredményeinek a 
bevezetése, illetve egy szövegelméleti keret felvázolása ahhoz, hogy to-
vább léphessünk. A következőkben ezeknek a szövegelméleti fogalmak-
nalk a hasznosságát kívánjuk bemutatni a „folk narrative"-ok vizsgála-
latainak területein. 

NARRATÍV STRUKTÜRÁK 

Egy jó évtizeddel ezelőtt az elméleti irányultságú nyelvészetben ú j 
korszak kezdődött. Ez a korszak a ChomSky-utáni nyelvészet időszaka, 
s kezdetét egy ú j fa j ta szemlélet feltűnése, a ún. szöveg-nyelvészeti ku-
tatásdk megindulása jelzi Európa nyugati felében. Ezek a kutatások 
szembehelyezkedtek az amerikai nyelvész mondat-centrikusságával és 
kutatásaik tárgyaiként a szövegeket jelölték meg, abból az egyszerű tény-
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bői kiindulva, hogy általábtan, vagyis az esetek túlnyomó többségében 
nem egyetlen mondattal, hanem több mondattal, mondatok láncolatával 
vagyis szövegekkel kommunikálunk, azokkal kívánjuk kifejezni mondan-
dónkat. Ez az irányzat, amely elsősorban a Német Szövetségi Köztár-
saságban fejlődött erőteljesen, noha különböző elnevzések használtak — 
mint szöveggrammatika, szövegelmélet, szövegnyelvészet, discourse ana-
lízis — egyformán a szövegelemzés és -megértés alapvető szabályait, s 
ennek során a szöveglétrehozás törvényszerűségeit kívánták feltárni. 
Természetesen vannak különbségek az egyes kutatóik elméleti pozíciói-
ban — így például Petőfi Sándor János, a bielefeldi egyetem profesz-
szor,a a formális szemiotikai szövegelmélet kidolgozásán fáradozik (ami 
egyben a természetes nyelv átfogó elmélete is)14, Teun van Dijik, az 
amszterdami egyetem irodalomelméleti tanára korábban a narratív gram-
matika kutatásának szentelte erőfeszítését, újabban pedig az irodalmi 
elbeszélés kognitív folyamatait vizsgálja.15 A legutóbbi években pedig 
Walter Kintsch-el dolgozott együtt, aki egy igen érdekes könyvet szen-
telt a jelentés és az emlékezet bonyolult kérdéskörének.1 ' Ő azt 
vizsgálta, hogy miként, milyen formában jelenik meg a tudás az 
agyban, illetve a memóriában, milyen az elbeszélés proporcioná-
lis szerkezete, és hogy mi a jelentősége mindezeknek a megér-
tés és a felidézés folyamatában. Kintsch kutatásai során kimu-
tatta, hogy a mondatokra és a szövegekre való emlékezés (és különö-
sen a felidézés, a „lehívás" folyamata) alapvetően szemantikai természe-
tű, vagyis a jelentésre, mégpedig a logikai terminusok, a propozíciók 
formájában elraktározott jelentésékre emlékezünk.17 

Felvetődhet a kérdés, hogy mit nevez a szövegnyelvészeti prepo-
zíciónak? — van Dijlk meghatározását idézve, azt mondhatjuk, hogy a 
prepozíciót, logikai értelemben, a predikátumok és az argumentumok ter-
minusaiban szokták definiálni. A természetes nyelvek esetében ezek a 
felszíni szerkezet szintjén igék ós főnevek formájában jelennek meg.18 

Ez egyszerűsítve azt jelenti, hogy a szöveg tulajdonképpen felfogható, 
mint propozíciók rendezett sora, amelyek különféle pragmatikai, stilisz-
tikai és más megszorítások figyelembevételével leképezhető a mondatok 
szekvenciáira. Más szavakkal egy adott narratív szöveg minden egyes 
mondata átírható egy prepozíció formájába. 

A mondatsorozatok (szekvenciák) átfogó jelentése, vagy egy bekez-
dés (vagy akár egy egész történet, 111. elbeszélés) jelentése olyan prepo-
zíciókkal jeleníthető meg, melyeket makro-propozícióknak nevezünk. 
Ezek pedig úgy jönnek létre, hogy a mondatsorok átfogó jelentését sű-
rí t jük egyetlen prepozícióba. Ezeknek a malkro prepozícióknak tehát az 
a funkciója, hogy összevonják és besűrítsék az információt.19 

Van Dijk és Kintsch kutatásaik során négyféle ún. átfogó szabályt 
állapítottak meg, olyanokat, amelyeknek a segítségével összevonhatjuk, 
illetve sűríthetjük a szövegekben (bekezdésekben, mondákban, hiede-
lem-elbeszélésekben) található információkat: 

Ezek a következők: 

1. TÖRLÉS (deletion) 
pl. Mari labdázik, A labda kék. — + Mari labdázik. 
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2. ÁLTALÁNOSÍTÁS (generalization) 
pl. Mari labdázik. Mari babázik — + Mari játszik. 

3. KIVÁLASZTÁS (selection) 
pl. Elutazom Hollandiába. Először kimegyek az állomásra, jegyet 
veszek, felszállok a v o n a t r a . . . — + Vonattal elutazok Hollan-
diába. 

4. ÖSSZEÁLLÍTÁS (construsction) 
pl. Kimentem az állomásra, jegyet vettem Párisba — + Párizsba 
utazom vonattal. 

Ezeknek az egyszerű lépéseknek a segítségével a szövegekben talál-
ható minden fontos információ sűríthetővé válik. A vizsgálatokból ki-
tűnt, hogy a fenti négyféle makro-szerkezet típus valamelyike fontos 
kognitív funkciót hordoz a narratív folyamatokban, egyfelől azért, mert 
lehetővé teszi az összetett szemantikai információ interpretálását, feldol-
gozását és megértését, másfelől pedig azért, mert ezzel egyidőben tulaj-
donképpen az ilyen típusú átfogó (makro) szabályok szervezik és ren-
dezik az információt az emlékezetben. Egyben azt is meghatározzák, 
hogy melyik információ fontos, és melyik kevésbé az a megértés és fel-
idézés számára. Azt mondhatjuk, hogy például egy dolgozat idegen nyel-
vű kivonata tulajdonképpen a makro-szerkezetelk és az átfogó (makro) 
szabályok alkalmazásánali eredményéként áll elő, s hasonló szabályokat 
alkalmazunk minden olyan esetben is, amikor például elmesélünk egy 
filmet egy olyan személynek, aki nem látta vagy a 100 híres regény-féle 
regénykivonatok is így készülnek. 

A következő ábrán összegezhetjük a narratív folyamatok főbb össze-
tevőit, melyek az emlékezés, ill felidézés során működnek: 

A fenti diagram azt mutatja, hogy egy narratív létrehozásánál (il-
letve 'az ú j ra elmondás és felidézés során) milyen szabályokat kell fi-
gyelembe venni: 

1. nyelvi szabályok, amelyek a megnyilatkozások felszíni szerkeze-
tét generálják — ezeknek a propozíciók szintjén a mikro-propo-
zíciók felelnék meg vagyis minden egyes mondatnak egy-egy pre-
pozíció; 

2. az ún. átfogó (makro) szabályok, amelyek a fontos információkat 
belesűrítik az ún. makro szerkezetekbe, ezeknek felelnek meg a 
makro-propozíciók; 
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3. a narratív szabályok, amelyek lényegében az elbeszélés létre-
hozásának általános szabálykészlete (ezekről később még szólunk); 

4. végül van egy negyedik specifikus szabálykészlet is, amely azokat 
a lépéséket tartalmazza, amelyek a r ra vonatkoznak, hogy arra a 
műfa j ra jellemző legyen az adott szöveg, amelyhez tartozik rövi-
den a műfa j konstituáló szabályok sora (pl. hogy a mese úgy kez-
dődjön, hogy „Hol volt, hol nem vol t . . . " vagy a ballada hason-
latos legyen a többi balladához), amelyek lényegében stilisztikai 
megszorítások. 

A narratívok általános elméletével foglalkozó szakirodalomban egy 
sor javaslat is elhangzott -arra vonatkozóan, hogy miként és hogyan 
épülnek fel az elbeszélések, milyen a narratív általános szerkezete. Ezek 
az elméleti erőfeszítések iarra irányultak, hogy meghatározzák azokat a 
„sűrített jelentéssel teli szerkezeteket", amelyekből a narratívok felépít-
hetők, ill. amelyek minden discourse-ban megtalálhatók, s lényegében 
ezéknek a rendezett sora adja a „jól formált" elbeszélést. 

Labov és Waletzky például egyik korai — a kutatástörténet szem-
pontjából korai tanulmányában — a következő nagy szerkezetek meg-
különböztetését javasolta: bevezetés, komplikáció, megoldás, értékelés, 
kóda vagy lezárás.20 Van Dijk és Kintsch pedig a következő megkülön-
böztetéseket tette a rendezett narratív szerkezetek között, amelyek egy-
faj ta hierarehiusan rendezett narratív grammatikát alkotnak: elhelyezés 
(setting), komplikáció, megoldás, értékelés, morál (vagyis etikai konklú-
zió).21 

Az elmúlt évben magam is foglalkoztam a fenti elméleti elgondolá-
sok gyakorlati értékének ellenőrzésével. Egy Tolsztoj mese szóbeli vari-
ánsait vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy miként emlékszik rá 
egy idős paraszti adatközlő két év távlatából, amikor ú j ra elmondta az 
if júkorában olvasott népies elbeszélést. Kiderült a magnetofon felvéte-
lek összevetéséből, hogy a paraszti elbeszélés jó kivonata a nagy író tan-
meséjének, s minden fontos makro-propozícióját tartalmazza az eredeti-
nek.22 

AZ EMLÉKEZÉS MECHANIZMUSAI 

Befejező megjegyzéseink során a felidézés — az angol kifejezés a 
recall, a lehívás szemléletesebb és pontosabb, mint a magyar felidézés 
— mechanizmusának működését ismertetjük, rámutatva néhány olyan je-
lenségre, amely rávilágíthat a (népi) elbeszélő-hagyomány törvényszerű-
ségeire. 

Általában elméleti különbséget szoktak tenni az úgynevezett rö-
vidtávú" és a hosszútávú emlékezet között (az angolban a short term 
memory és a long term memory kifejezések használatosak). A rövidtávú 
emlékezet, amely korlátozott a befogadó képessége, tulajdonképpen egy-
fa j ta munkamemória egységként működik: az érlelés, a megértés — a 
dolgok felfogása és azonosítása — és a gondolkodás, vagyis a beérke-
zett információk első feldolgozása — tartozik a feladatkörébe. A hosz-
szútávú emlékezet az információmegőrzés valódi szerve az emberben, 
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ahová a rövidtávú emlékezetből a szelektált információk beérkeznek, és 
elralktározódnak. 

A rövidtávú emlékezet gyorsain elemzi, feldolgozza és szelektálja az 
érzékszervektől beérkező információkat (például a hangsorokat morfém-
malként azonosítja). Így az egyes szövegegységekhez, ill. a szövegekhez 
már a rövidtávú emlékezetben hozzárendeljük a megfelelő jelentést is, 
de mivel az pillanatnyi emlékezet csak korlátozott kapacitással bír, az 
értékes információkat átadja a hosszútávú emlékezetek megőrzésére. Ha 
tehát feltételezzük, hogy a mondatok propozíciók sorozataként foghatók 
fel, akkor ezek a sorozatok azonnal átkerülnek a hosszútávú emlékezet-
be, amint a következő beérkező jelsorozatot kell a szűk befogadó kapa-
citású emlékezetnek elemeznie.23 

Az agyunkban lejátszódó emlékezeti mechanizmusoknak ez a fen-
tiekben igen vázlatosan ismertetett folyamata némiképpen érthetővé te-
szi a jelentéses makró-szerkezetek szerepét a narráció megszerevzésében. 
Azonkívül a rövid- és hosszútávú emlékezet fogalmának, mint rendező 
erejű elméleti koncepcióknak bevezetése segíthet annak megértésében 
is, hogy a mikro-propozíciók feldolgozása valószínűleg az előbbi memória-
típus feladata, míg a mákro-propozíciók őrzése a másik, a hosszútávú 
emlékezet feladatai közé tartozik. 

A szövegek megőrzése a memóriában igen összetett folyamat ered-
ménye, amelyek során többféle átalakításon megy át az eredeti bemenő 
információ — amint az előző részben bemutattuk — például összevoná-
son, kihagyáson, általánosításon, átszerkesztésen keresztül jutunk el az 
ún. makro-propozíciókhoz, amelyek már az összesűrített és csak .j lé-
nyeges, fontos információkat tárolják. Ezek a propozíciók természetsze-
rűleg magasabban helyezkednek el a szöveget reprezentáló hierarchikus 
propozicionális struktúrában.24 

Itt érdemes emlékeztetni van Dijk kutatásainaik egyik érdekes és 
számunkra is sokatmondó megállapítására, amely szerint amikor kísér-
leti személyeket arra kérünk, hogy készítsenek egy elbeszélésről (egy 
novelláról vagy filmről) kivonatot vagy összefoglalót — rezümét —, ak-
kor „a kivonatnak" (summary) vagy összefoglalónak a felépítése rend-
kívüli hasonlatosságot mutat a szövegekre emlékezéskor felidézett és le-

2. ábra 
narrat ív vagy elbeszélés. 

makro-propozlciólc 

mikro-propozíciók 
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írt protokollokhoz. Vagyis ez azt jelenti, hogy az összefoglaló az elbe-
szélésnek (discourse) olyan típusa, amely magában foglalja a történet 
vagy elbeszélés makro-szenkezeteit, mindazokat, amelyeket az egyén fon-
tosnak ítélt és kiválasztott.25 

Valószínűnek látszik, hogy narráció és különösen annak népi vál-
tozata, amikor felidéznek valamely régen hallott mesét, mondát vagy 
balladát, vagy akárcsak egy egyszerű történetet, nem pusztán reproduk-
ció, hanem mindig értelmezési és magyarázó, sőt értékelő mozzanatok-
ban is gazdag. Más szavakkal, amikor korábban a kihagyás, általánosí-
tás és más kivonatkészítő eljárásokról szóltunk, akkor lényegében arra 
utatunk, hogy a memóriafolyamatok és mindenfajta felidézés alapve-
tően konstruktív szöveglétrehozó folyamat, ami igen nagy mértékben 
az egyén pillanatnyi tudásán alapul. Azon a tudáson, amelyet többféle-
képpen szoktak nevezni: köznapi tudás, a mindennapi élet ismeretei, 
„hiedelmek a világról", hiedelem-rendszer.26 Lényegében a világ isme-
retére és megnevezésére bennünk lévő szótár határozza meg, hogy mi-
lyen szavakat, kifejezéseket fogunk, ill. tudunk használni az elbeszélés 
létrehozása során. 

Érdemes megemlíteni az emlékezetben lejátszódó folyamatokkal kap-
csolatban a fentiekkel szorosan összefüggő tényt is, s ez a hiedelmek és 
a népi elbeszélések elemzése során levont következtetések egyik leg-
lényegesebbike, nevezetesen, hogy az ismerős, a kultúra ismeretéből kö-
vetkező és elfogadható, illetve megérthető motívumok, elemek sokkal 
könnyebben memorizálhatók, mint az olyanok, amelyek távol állnak az 
adott kul túra világképétől. (Részletesen szóltunk erről egy Tolsztoj no-
vella paraszti elbeszélésének és felidézésnek kapcsán). Emlékezetünk ép-
pen azért őrzi meg könnyebben ezeket a motívumokat, elbeszélés rész-
leteket (vagy akár történetéket is teljes egészükben), mert ezék betar-
toznak abba a kultúra elsajátítása során kialakított elemhálóba, amely 
egyben lehetővé teszi, hogy ú j ra meg új ra — éppen a háló kapcsolatai-
nak ismeretében — felidézzük ugyanazt az élethelyzetet, ismert mese-
részletet vagy hiedelemtörténetet. 

Az adott kultúra tudás-, illetve hiedelemredszerébe mélyen be-
ágyazott elemek és elemikapcsolatok nehezen hullanak ki az emlékezet-
ből, azt mondhatjuk, hogy a közösségi emlékezet, éppen a gyakori hasz-
nálat miatt, igen tartósan őrzi ezeket a makro-pozíciókat. A felejtés fo-
lyamata tehát jóval 'lassúbb, mint ahogy azt eddig gondolták. Ezek a 
fenti megállapítások különösen alkalmazhatók a szájhagyomány egyes 
jelenségeinek megvilágítására. Különösképpen vonatkozik a kulturális 
emlékezet tartósságának tétele az olyan típusú szövegek megőrzésére, 
amelyeknek szerepük van a közösség etnikus identitás-tudatának ébren-
tartásában. (A szavaik szintjén különösen fontosak a személynevek, az 
istennevek és a helynevek.) A kultúra igyekszik megőrizni a saját iden-
titását fenntartó szövegeket, s erre többféle csatorán, többféle mecha-
nizmust tart üzemben. A (népi) szóhagyomány különféle műfajai (mint 
pl. a mítosz, a mese, a hősének, az északi saga-k, a kalevala, az orosz 
büMna), a hiedelemrendszer hálószerűen szervezett struktúráival,27 vala-
mint a beszélt nyelv minden nap használt és beidegzett szerkezeteivel 
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együtt alkotják azt a mechanizmust, amely az adott kultúra hosszútávú 
emlékezetét karbantartó szövegeket létrehozza. 

Befejezésül idézzük egy tizenötödik századi maja filozófus mondását 
az emberi emlékezetről szólván: „A fiatal ember csák a pusztaságot lát-
ja, az idős pedig a házat is, ami egykor ott állt."28 — Amikor az emlé-
kezeti mechanizmusokat vizsgáljuk, a feladat valóban nagyon összetett, 
hiszen valami olyat vizsgálunk, ami nem látható, de mégis rendkívül 
fontos a közösség életében. 
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R E Z I M E 

TEKST, MEMORIJA I USMENO PREDANJE 

Upoznavanje procesa memorije ima nesumnjivo važnu ulogu u prouča-
vanju zakonitosti usmenog predanja. U ranijim istraživanjima ispitivane su, 
pre svega, spoljašnje (vidljive i čujne) pojave usmenog predanja, dok je ma-
nje pažnje posvećivano unutrašnjim pojavama (mehanizmima memorije, 
opštim zakonitostima produkovanja teksta). Unutrašnje procese osvetljavaju 
istraživanja usmerena na tekst i kontekst prilikom istraživanja mehanizama 
ljudske memorije (1), unutrašnjih/logičkih i spoljnih/jezičkih pravila produ-
kovanja teksta (2), univerzalnih zakonitosti naracije (3) i kulturnog konteksta 
u koji je ugrađen određeni tekst (4). 

U ovoj studiji tretiraju se detaljno samo pitanja druge i treće tačke. 
Od rezultata značajna je konstatacija da postoji analogija između procesa 
memorije i mehanizama produkovanja teksta. U prilog ove pretpostavke 
govore, pre svega, rezultati savremene teorije teksta. 

S U M M A R Y 

TEXT, MEMORY AND NARRATIVES 

It goes without saying that the most inner and invisible „black box" 
of our mind is the memory essential to study narration. So far more atten-
tion was paid to the visible and audible features of the narrative processes 
— such as principles of oral transmission, written versus oral versions of a 
tale, style of the narrator, and far less to the invisible facts (like: memory 
mechanism, universals of narrative grammar, text-processing, etc.). The latter 
ones are highly dependent on memory, ithus text- and context-centered fáik 
narrative research should focus on the processes of memory. To be more 
exact, the question of remembering, and modifying folk narratives should be 
considered with the following points in mind: 1. mechanisms of human me-
mory, 2. the inner (logical) and outer (linguistic) rules of texts, 3. the gene-
ral rules of the narration, 4. the cultural context in the widest sense of the 
term (belief and value system, effects of material environment). 
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The author deals only with the second and third points. Recent studies 
on cognitive psychology and discourse analysis allow us to suggest that there 
is striking analogy between memory and text-processes in oral transmission. 

Human memory mechanisms can be approached by two different ways: 
1. psychological research (focused on the physical system itself); 2. and by 
analysis of its product (ie. texts, short or long narratives, etc.) The present 
study is strongly influenced by current linguistic theories, especially by text 
theory, and offers a short survey of some works relevant to the question of 
memory in narration. 
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