
 
 

 
 

Egy nem természetes elme poétikus reprezentációja 
Faulkner A hang és a téboly c. regényében 

 
 
 
A jelen tanulmány tárgyát A hang és a téboly c. regény első, homodiegetikus monológjának 
elemzése adja. A következőkben azt mutatom be, hogy a kognitív narratológia és a nem termé-
szetes narratológia eszközeivel is csak nehezen megközelíthető monológnak a mentálistér-
elméletet és a fogalmi integráció modelljét alapul vevő elemzése közelebb visz a szöveg értel-
mezéséhez, illetve a műben reprezentált nem tipikus elme működésének megértéséhez. Kog-
nitív poétikai megalapozottságú kutatásom célkitűzése megvizsgálni, hogy miként ábrázolja a 
nem természetes elme működését a faulkneri mű. 

A 16 738 szavas monológ elemzése során a szöveg különböző jeleneteit azonosítom 
a fogalmi integrációs megközelítés által feltételezett egyes bemeneti terekkel, majd ezeket a 
mentális tereket a térépítő elemek alapján határolom el egymástól. Sorra veszem és kategori-
zálom a generikus tereket, ilyen módon kísérelve meg rendszerbe foglalni a szövegbeli asz-
szociációs váltásokat; emellett a fogalmi integráció során előálló integrált tereket is bevonom 
a vizsgálatba. Bemutatom, hogy a feldolgozott monológ valóban ábrázolható a fogalmi integ-
rációs modellt alapul véve, és ez az ábrázolás közelebb visz a szöveg mélyebb rétegeinek fel-
dolgozásához, illetve a főszereplő elmeműködésének jobb megértéséhez. 

A generikus terek elemzése eredményes módszernek bizonyult, az integrált terekkel 
operáló vizsgálódás pedig rámutatott arra, hogy a későbbiekben érdemes ebben az elméleti 
keretben tovább folytatni a kutatást. 
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1. Bevezetés 
 

1.1. Témaválasztás, a vizsgált jelenség 
 
Faulkner A hang és a téboly1 c., 1929-ben megjelent kötetével – benne a modern regények 
újításaival, a prousti és a James Joyce-i tudatfolyam-technika alkalmazásával ‒ beírta magát 
az irodalom nagyjai közé. A regény ábrázolásmódja, elbeszéléstechnikája szakított a hagyo-
mányos keretekkel, és több nézőpontból, több, dinamikusan változó idősík mentén írta le a 
történetet. A mű érdekessége a benne felvonultatott négy perspektíva egymáshoz igazítható-
ságában, valamint a szövegre általánosan jellemző asszociatív idő- és jelenetbeli ugrásokban 
rejlik. 

Az említett újítások miatt a befogadók jelentős része nehezen érthetőnek ítélte a regényt 
(Wetherill Baker 1930: 95), ám bizonyos recepciók arról is számot adnak, hogy a bonyolultság 
mögött rendezettség és tudatosság tételezhető fel (Burnham 1931: 105), sőt Faulkner egy 
nyilatkozatában2 – a maga humorával – maga is azt implikálja, hogy a szöveg minden nehéz-
ség ellenére logikus és feldolgozható. A megértéshez azonban minden bizonnyal a modernség 

 
1 Az elemzéseim során felhasznált kiadványok: Faulkner 1956, Faulkner 1970 (vö. 4. alpont). 
2 Faulkner a Paris Review azon kérdésére, hogy mit javasolna azoknak, akik azt mondják, hogy képte-
lenek megérteni a regényeit két-három olvasás után is, csak annyit mondott, hogy „Akkor olvassák el 
négyszer” (Lakner 2017, Stein 1956). 
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kezdetéig érvényben levő hagyományos olvasói hozzáállásnál, illetve a megszokott befogadói 
technikáknál és tapasztalatnál többre van szükség. 

A mű bírálatain, kezdeti népszerűtlenségén (Wetherill Baker 1930: 95) és a kritikus 
attitűdök más megvilágításba helyezésén alapul a jelen tanulmány, mely abból az elemzői 
feltételezésből indul ki, hogy A hang és a téboly asszociációk mozgósításával szerveződik és 
érthető meg: aktív olvasói jelenlét, újfajta szövegértési stratégiák és nyelvészetileg megalapo-
zott olvasásmód esetén számottevően több választ ad a befogadónak, mint amennyi a hagyo-
mányos olvasói tapasztalatok aktiválásával a szövegből kibontható. A dolgozat kognitív poé-
tikai célkitűzése tehát megvizsgálni, hogy milyen interakcióba léphet egymással az olvasó 
elme és a szöveg megalkotottsága, miként formálódhat az olvasat a befogadás során 
(Stockwell 2002: 1–2). 

A tanulmány a mű első narratív szálára, a regényben „idiótának” bélyegzett szereplő, 
Benjamin/Benjy Compson elbeszélésére összpontosít. Kognitív nyelvészeti elemzéssel igyek-
szik feltárni, hogy a nem tipikus humán szereplő szemszögéből leírt monológ és az ezt repre-
zentáló szerzői fogások kategorizálhatók, illetve rendszerbe foglalhatók. A dolgozat 2.1. al-
pontjában bemutatott elméleti keretet és ábrázolásmódot alapul véve a mű vizsgálata során meg 
fogjuk látni: a nyelvi anyagot elemezve feltárható kognitív folyamatokra fókuszálva választ ta-
lálhatunk arra, hogy az egyes szerzői fogások hogyan járulnak hozzá a nem tipikus humán 
tudat megértéséhez, illetve mintegy megtapasztalásához. Tehát a dolgozat nem értelmezést 
kínál, és nem arra kíván választ adni, hogyan gondolkodik az említett karakter, vagy hogy 
miben rejlik az „idiotizmusa”; elemzésem sokkal inkább arra törekszik, hogy alaposan meg-
vizsgálja, milyen eszközökkel és hogyan reprezentálja az ilyen, nem tipikus egyénhez tartozó 
tudatot a faulkneri mű. Ez összhangban áll a tanulmány poétikai szemléletű vizsgálatának cél-
kitűzésével, hiszen maga a kognitív poétika sem értelmező, sokkal inkább magyarázó tudo-
mányág (Simon 2016: 28). 

A dolgozat egy folyamatban lévő kutatás egyik állomásaként egy összetettebb olvasat 
kialakításához, egy, a szöveg iránti újfajta attitűd kialakításához kíván hozzájárulni, elfogadva, 
hogy nem akarhat és nem is tudhat minden szövegbeli furcsaságot megfejteni vagy feloldani – 
tekintve, hogy ezek a sajátosságok az ábrázolt tudat alapvető és szükségszerű vonásaiként 
jelennek meg. 

 
1.2. A dolgozat felépítése 
 
A továbbiakban – a problémafelvetés indoklását követően – sorra veszem a leginkább rele-
vánsnak tűnő szakirodalmi előzményeket (2.), ismertetem a mentálistér-elméletnek (2.1.1.) és 
a fogalmi integráció modelljének (2.1.2.) a téma szempontjából fontos megállapításait, foglal-
kozom a nem természetes narratológia tárgykörével (2.2.), majd feltárom ezeknek a megkö-
zelítéseknek a faulkneri művel kialakítható kapcsolódásait (2.3.). Megfogalmazom elő- és hát-
térfeltevéseimet (3.), ismertetem a kutatási anyag összetételét, valamint az elemzés módsze-
rét (4.). Előkészítem (4.1.) és bemutatom az elemzéseket, illetve azok eredményeit (5.). Az 
összegzésben (6.) visszatérek a kezdeti feltevésekhez, valamint új kérdéseket, további kuta-
tási lehetőségeket fogalmazok meg (7.). 
 
2. A vizsgált probléma és a vizsgálat megalapozása 
 
A dolgozatban vizsgált problémát a monológ nehezen értelmezhető, asszociatív váltásai adják. 
Ilyen váltásokat példáz az (1) idézet: 
 

(1)  Mentünk a kerítés mentén, odaértünk a kert kerítéséhez, rajta volt az árnyékunk. 
Az én árnyékom magasabb volt a kerítésen, mint Lusteré. Odaértünk a kitört rész-
hez, és átmentünk rajta. 
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– Várjon egy pillanatig – mondta Luster. – Megint beakadt abba a szögbe. Képtelen 
úgy átbújni, hogy bele ne akadjon abba a szögbe. 
Caddy kiszabadított, és átbújtunk. Maury bácsi azt mondta, hogy aztán meg ne 
lásson senki, hajoljunk hát le, mondta Caddy. Hajolj le, Benjy. Így, látod. Lehajol-
tunk, és átvágtunk a kerten, a virágok zörögtek és reszelték a lábunkat. A föld 
kemény volt. Átmásztunk a kerítésen… (12. o.)3 

 
A szövegrészletben látszik, hogy a narrátor tudata a Lusterrel megélt jelenetből hirtelen – és 
az olvasónak szóló, nyelvileg reprezentált figyelmeztetés, átvezetés nélkül – tér át egy Caddy-
vel átélt jelenetbe. A monológ egésze az (1) idézetéhez hasonló asszociatív váltások mentén 
épül fel, bonyolítja a cselekményszálakat és teszi próbára az olvasó figyelmét. A tanulmány 
ezen asszociációs váltások vizsgálatával arra kíván rámutatni, hogy alkalmas nyelvészeti esz-
közökkel átláthatóbbá és érthetőbbé tehető a hagyományos olvasói hozzáállással bonyolult-
nak tételezett monológ. 

A vizsgált probléma aktualitása a következő alpontokban bemutatott megközelítések 
ismeretében érthető meg. A későbbiekben (2.1.) látni fogjuk, hogy a dolgozat a kognitív nyel-
vészet felől próbál meg új utakat keresni a szöveg értelmezéséhez – hiszen a vizsgált jelen-
ségekben éppen egy elme nyelviesüléséről van szó. A 2.2. alpont az említett elmeműködés 
megnyilvánulásainak a kategorizálása során hívja segítségül a nem természetes narratológiát. 

 
2.1. A mentálistér-elmélet és a fogalmi integráció 
 
Jelen tanulmány elemzési módszerének alapját a mentálistér-elmélet és a fogalmi integráció 
modellje adja. A választást az (1) idézet indokolja, amelyben nemcsak a hirtelen asszociatív 
váltás jelenségét, hanem a szövegben reprezentálódó két különböző jelenet nyelvi elemek 
által jelölt összekapcsolódását is észrevehetjük.4 Ennek megfelelően a vizsgálódás tárgya az 
asszociatív váltások olyan elemzése lesz, amely a megelevenedő jelenetek közti kapcsolódási 
pontok feltárására és áttekintésére helyezi a hangsúlyt. Ez a megközelítés pedig beleilleszke-
dik a mentálistér-elmélet és a fogalmi integrációs modell vizsgálati körébe, amelyet a követ-
kező (2.1.1. és 2.1.2.) alpontok mutatnak be. 
 
2.1.1. A mentális terek 
 
A mentális terek elméletét Gilles Fauconnier dolgozta ki (Fauconnier 1994, 1997, Kövecses–
Benczes 2010: 159). E szerint a felfogás szerint a mentális terek gondolkodásunk részleges 
fogalmi struktúrái, a közöttük létesülő megfelelések pedig a beszéd közbeni jelentéskonstruá-
lási folyamatra világítanak rá (vö. Kövecses–Benczes 2010: 159). Ezeket a mentális tereket mint 
fogalmi struktúrákat mindig az adott kommunikációs helyzethez igazodva alkotjuk meg (Fau-
connier 2007: 351), miközben az egyes tereket az ún. térépítő elemek5 is aktiválhatják. A 
fogalmi kerethez (Kövecses–Benczes 2010: 51) hasonlóan a mentális tér is tapasztalataink 
strukturált halmazait, tartományait foglalja magában, a mentális tér azonban átmeneti, valamint 

 
3 We went along the fence and came to the garden fence, where our shadows were. My shadow was 
higher than Luster’s on the fence. We came to the broken place and went through it. 
„Wait a minute.” Luster said. „You snagged on that nail again. Cant you never crawl through here without 
snagging on that nail.”  
Caddy uncaught me and we crawled through. Uncle Maury said to not let anybody see us, so we better 
stoop over, Caddy said. Stoop over, Benjy. Like this, see. We stooped over and crossed the garden, 
where the flowers rasped and rattled against us. The ground was hard. We climbed the fence, (6. o.) 
4 Mindkét jelenetben egy hasonló jelenség (a kerítésen való átbújásra tett kísérlet) megy végbe. A to-
vábbi kapcsolódási pontokat és a részletesebb elemzést lásd az 5.2.2-ben. 
5 A térépítő elemek azok a diskurzusbeli nyelvi elemek, amelyek alapján a mentális tereket létrehozzuk 
(Fauconnier 2007: 355, Kövecses–Benczes 2010: 160). 
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általában konkrétabb, mint a fogalmi keret. Ugyanakkor a mentális tereket strukturálhatja egy 
vagy egyszerre akár több fogalmi keret is (Fauconnier 2007: 352, Kövecses–Benczes 2010: 
172). 

A diskurzusok során a mentális tereket a különböző nyelvi elemek közti szemantikai/fo-
galmi megfelelések kötik össze. A megnyilatkozás aktuális megértése nagymértékben függ 
attól, hogy mennyire vagyunk képesek követni az újabb és újabb aktivált tereket, illetve felis-
merni a közöttük lévő/létrejövő megfeleléseket. Fontos ugyanakkor szem előtt tartani azt is, 
hogy ugyanazt a szituációt többféleképpen értelmezhetjük (Tátrai 2011), így ugyanaz a kije-
lentés akár különböző mentális terek és eltérő megfelelések előhívására is képes. Ez is azt 
támasztja alá, hogy a jelentés aktuálisan, a konkrét diskurzusok során alakul ki – a mentális 
terek és az elemeik közötti megfelelések függvényében (Kövecses–Benczes 2010: 172). 

Ugyanannak a kijelentésnek az eltérő értelmezései a szerep és az érték közötti meg-
különböztetéssel függenek össze. A szerep olyan generikus kategória, „amelyet a kategória 
bármelyik tagja betölthet” (Kövecses–Benczes 2010: 163), ezzel szemben az érték pedig min-
dig valamilyen konkrét entitás (Kövecses–Benczes 2010: 172). Például a (2)-ben a fekete gon-
dozó, Luster értékítélete vonatkozhat általánosan az összes fehér emberre, de konkrétan 
egyre, Benjyre is, hiszen a szövegelőzmény azt mutatja, hogy ebben a jelenetben a megszó-
laló éppen őrá dühös: 

 
(2) Nehéz a fehér emberrel boldogulni – mondta Luster. (58. o.)6 

 
Ez a társíthatóság különösen fontos a faulkneri mű megértése kapcsán. Látni fogjuk, hogy 
Benjy gondolkodása sémák mentén, szerepek és értékek viszonyát mozgósítva tér át egyik 
jelenetről a másikra. Például a (3) idézetben ugyanazon helyszínen, hasonló körülmények kö-
zött az őt kísérő, rá felügyelő gondozói szerepben először Luster, majd T. P. jelenik meg ér-
tékként. 
 

(3)  Mentem a kerítés mellett, a kapuhoz, a lányok ott mentek el iskolatáskával. – Hé, 
Benjy – mondta Luster. – Gyüjjön vissza. 
Hiába néz ki a kapun, mondta T. P. Miss Caddy messze van. Férjhö ment, itt 
hagyta magát. Hiába fogja a kaput és bőg, az nem ér semmit. Úgyse hallja magát. 
(56. o.)7 

 
A térépítő/térképző elemekről is fontos szólni. Ezek funkciója – mind általában, mind a vizs-
gált szövegben – egyrészt a régi és az új jelenet megkülönböztetése, másrészt a két jelenet 
összekapcsolásának kezdeményezése.8 A monológ kapcsán ezeket két síkon, Benjy és más 
szereplők, illetve a regényszöveg és az olvasó diskurzusában érdemes értelmezni, mert rend-
szerint más a térépítés Benjy, és más az olvasó számára. Az olvasót segítő térépítők a szöveg 
minél hatékonyabb követéséhez, jobb megértéséhez segítenek hozzá, míg a Benjyt segítő 
térépítő elemek vizsgálata az elme megértéséhez viheti közelebb az olvasót – ugyanakkor a 
szöveg érdekessége, hogy az olvasó mindenkor csak sejtheti, mi lehet Benjy számára térépítő.9 
Az olvasó tehát egy olyan reprezentációt dolgoz fel, amely Benjy mentális műveleteit is repre-
zentálja. A (3) szövegrészben Benjy számára a kaput és a kapuhoz kapcsolódó jelenetsort 
ábrázoló megnyilatkozás elemei indukálják az egyik jelenetből a másikba való áttérést, ezek 

 
6 “That white man hard to get along with.” Luster said. (31. o.) 
7 I went along the fence, to the gate, where the girls passed with their booksatchels. “You, Benjy.” Luster 
said. “Come back here.” 
You cant do no good looking through the gate, T. P. said. Miss Caddy done gone long ways away. Done 
got married and left you. You cant do no good, holding to the gate and crying. She cant hear you. (29. o.) 
8 Így a generikus tér aktiválása (lásd 2.1.2). 
9 Benjy számára olyan értelemben beszélhetünk térépítésről, hogy elfogadjuk, hogy diszkurzív tevé-
kenysége kíséri megismeréseit és reprezentációs aktusait. 
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jelzik a (jelenetekkel azonosított) mentális terek határait, ezek bírnak térépítő funkcióval. Míg 
az olvasói értelmezést segítő térépítők (amelyek tehát új mentális teret aktiválnak az olvasó 
esetében): a kurziválás, T. P. karakterének hirtelen megjelenése, Luster eltűnése. A példákból 
is látszik, hogy a dolgozat szempontjából értékelt térépítő elemek a vizsgált szövegre szabot-
tan, a fogalmi integráció tárgykörében eddig térépítőkként kezeltek mellett új formában (tipo-
gráfiai jegyekben, szerepváltásokban) is megjelennek.  

Fontos, hogy az említett elméletek szerint a mentális terek vizsgálatával a diskurzus 
megértésének folyamata lépésről lépésre nyomon követhetővé válik, hiszen a mentális terek, a 
terek entitásai és az ezek közötti megfelelések feltárásával jobban megismerhetjük a megértett 
és feldolgozott diskurzusvilág reprezentálásának folyamatát (Fauconnier 2007: 355–356, Kö-
vecses–Benczes 2010: 172). 

A jelen tanulmány a monológ olvasás közbeni megértésének folyamatát kísérli meg 
feltárni a mentálistér-elmélet segítségével: a regény egyes jeleneteit a mentális terek egyes 
elemeinek felelteti meg, majd így elemzi azokat.10 Az elemzés kiindulópontja az a megfigyelés, 
amely szerint a tárgyalt monológ olyannyira bonyolult, hogy nem tudjuk a megszokott módon 
követni és koherenssé tenni, így a megértéshez különösen fontossá válik az említett elemző 
eszközök használata. A kutatás módszertana is erre a megállapításra épül. 

 
2.1.2. A fogalmi integráció 
 
„Ha két vagy több mentális tér között nemcsak megfelelések alakulnak ki, hanem bizonyos 
elemeik integrálódnak is egymással, akkor már fogalmi integrációról/jelentésintegrációról 
(blendről) beszélünk” (Kövecses–Benczes 2010: 173). Az elmélet kidolgozója Fauconnier és 
Turner (Turner 2007: 377–393, Fauconnier–Turner 2002), de számos más nyelvész is dolgozik 
ebben az elméleti keretben, köztük Dancygier, Pascual, Chilton, Cienki, Gitte R. Hougaard 
(Oakley–Hougaard 2008) vagy Grady, Oakley és Coulson (Grady–Oakley–Coulson 1999); il-
letve Tolcsvai Nagy Gábor (2013: 228–232). 

A fogalmi integráció modelljét alapul vevő munkák általában négy mentális teret felté-
teleznek, illetve alkalmaznak az ábrázolás, elemzés során:11 két bemeneti teret, egy generikus 
teret, valamint egy integrált teret (blendet) (Turner 2007: 379, Kövecses–Benczes 2010: 173). 
Az elemzés során látni fogjuk, hogy mi az, ami alapvetően jellemzi e négy tér egymáshoz való 
viszonyát: a két bemeneti tér elemei között jönnek létre a megfelelések, a generikus tér pedig 
az a mentális tér, amely a két bemeneti tér összekapcsolódásának az alapját képezi. Ez utóbbi 
mentális tér sematikusan tartalmazza azokat az elemeket, tartalmakat, összefüggéseket, ame-
lyek a két bemeneti tér közötti megfelelések felismerését, illetve megteremtését lehetővé te-
szik (Kövecses–Benczes 2010: 190). Az integrált térben a bemeneti terek közti megfelelések 
nyomán megkonstruált tartalmak jelennek meg (Kövecses–Benczes 2010: 191). A követke-
zőkben a (4) példa kapcsán mutatom be a fogalmi integráció fogalmára épülő elemzés alapjait 
(lásd 1. ábra). 

 
(4) átvágtunk a kerten, a virágok zörögtek és reszelték a lábunkat. (…) Ne vedd ki a 

kezed a zsebedből, mondta Caddy. Még megfagy. Azt meg nem szeretnéd, ha 
karácsonyra megfagyna a kezed, ugye. 
– Hideg van kint – mondta Versh. – Az ember ilyenkor nem kívánkozik ki. 
– Mi az már megint – mondta Anya. 
– Ki akar menni – mondta Versh. (12. o.)12 

 
10 Az elemzés módszereinek részletes ismertetését lásd a 4. alpontban; magukat az elemzéseket az 5. 
alpont tartalmazza. 
11 Bizonyos megközelítések ugyanakkor több mentális teret is feltételezhetnek (vö. pl. Mendoza–Pena 
2005: 252–258). 
12 crossed the garden, where the flowers rasped and rattled against us. (…) Keep your hands in your 
pockets, Caddy said. Or they’ll get froze. You don’t want your hands froze on Christmas, do you. 
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1. ábra. A fogalmi integrációs modell alkalmazása a monológ egy részletének ábrázolására 

 
A példa 1. bemeneti tere egy múltbeli jelenetként azonosítható, amelyben Benjy Caddyvel 
sétál a kertben, aki figyelmezteti őt a hidegre („Ne vedd ki a kezed a zsebedből, még meg-
fagy”). A 2. bemeneti tér a Versh és Anya közötti párbeszéd figyelemmel kísérése, amely pár-
beszédnek része Versh hideget említő megjegyzése is („Hideg van kint”). Az 1. bemeneti térből 
a 2. bemeneti térbe való áttérést jelzik az olvasót segítő térépítő elemek: a kurzív betűk egye-
nessé válása (ez visszatérő térépítő eleme a szövegnek), Caddy személyének eltűnése, Versh 
és Anya karakterének váratlan megjelenése. Benjy számára térépítő funkcióval bírhat a hi-
degre való figyelmeztetés.13 Feltehetően ez adja a generikus tér tartalmát: a gondozói szerepet 
betöltők hidegre vonatkozó megjegyzése teremti meg a kapcsolatot, az átjárást az egyes be-
meneti terek, illetve az egyes jelenetek között. Az integrált térbe az az olvasói észrevétel kerül, 
hogy Benjy életében a gondozói szerepet betöltő értékként Caddy és Versh is megjelenik. 

Az említett négy mentális teret feltételező modellre gyakran hivatkoznak hálózati mo-
dellként is (vö. pl. Tuggy 2007: 109), ami arra utal, hogy a különböző mentális terek egymással 
szorosan összefüggve egyfajta fogalmi hálózatot alkotnak (Kövecses–Benczes 2010: 173). 
Fogalmi hálózat (re)konstruálására vállalkozik e dolgozat is, mely a Benjy-monológ egészét 
igyekszik az integrálódó fogalmi terek elemeivel, az azok közötti kapcsolódásokat feltárva mo-
dellálni – láttatva, hogyan épül fel mentális terek kapcsolódási hálózataként a szövegben egy 
nem tipikus humán szemlélődő narratívája. 

 
“It’s too cold out there.” Versh said. “You dont want to go out doors.” 
“What is it now.” Mother said. 
“He want to go out doors.” Versh said. (6. o.) 
13 A Benjy számára térépítőként funkcionáló nyelvi elemek az olvasót segítő térépítőkké léphetnek elő, 
amennyiben az olvasó Benjy elmeműködéséhez közelítve igyekszik olvasni. 
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2.1.3. A mentális terek és a fogalmi integráció modelljének alkalmazásai 
 
Jelen vizsgálódást az motiválta, hogy a fent bemutatott modelleket a vonatkozó szakirodalom 
igen változatos módokon és területeken alkalmazza, azonban mind a mentálistér-elméletet, 
mind a fogalmi integrációs felfogást inkább mikroszintű elemzésekre, például igekötők sze-
mantikai sajátosságainak feltárására (Sólyom 2011) vagy festmények értelmezése során 
(Grady 2007: 200) használják; bár Semino (2003: 83–98) egy Hemingway-novella, Dancygier 
(2008: 51–78) pedig különböző elbeszélések elemzése során is alapul vette a szóban forgó 
megközelítést. Semino (2003: 93, 98) emellett úgy véli, hogy az integrációs elemzés a saját 
kutatásai szempontjából hatékonyabbnak bizonyult, mint például a „lehetséges világok sze-
mantikája” felfogás alkalmazása. 

A jelen kutatás újszerűségét az adja, hogy a dolgozat az említett munkák által feldol-
gozott szövegeknél számottevően nagyobb terjedelmű (a magyar kiadásban 16 738 szöveg-
szavas) monológot igyekszik ezen megközelítéseket alapul véve elemezni. 
 
2.2. A nem természetes narratológia 
 
A problémafelvetés aktualitására és indokoltságára mutat rá a nem természetes narratológia 
(a továbbiakban: NTN) is. Az említett irányzat „különleges szerepet tölt be a posztklasszikus 
narratológiák között, mivel megkérdőjelezi a standard narratológiamodell, a narratíva kommu-
nikációs modelleken alapuló elméletének kizárólagosságát. A NTN célkitűzése olyan szöve-
geknek a feltárása és beemelése a korpuszba, amelyeket a klasszikus narratológia nem értel-
mezett kellőképpen, pontosabban, ahol eszközei csődöt mondtak” (Tóth 2018: 91). Ilyen, a 
hagyományos narratológia keretein túlmutató elemzéseket igényel a vizsgálatba bevont mo-
nológ megértése is.  

A NTN fogalmának meghatározása nem egységes. Jelen tanulmány szemlélete Iversen, 
Nielsen és Richardson értelmezését veszi alapul, akik számára a narráció mint folyamat ki-
bontakozása válik érdekessé (Tóth 2018: 101). A következőkben a reprezentált nem termé-
szetes elme narratíváját mint elbeszélésmódot vizsgálom. 

A dolgozat szemlélete abból a szempontból is rokonítható a NTN alapvetéseivel, hogy 
az említett felfogás nem csupán kamatoztatja, hanem meg is haladja a kognitív narratológia 
(Herman 2000) hagyományos kereteit. A kognitív narratológia szerint a tapasztaló elmében 
zajló folyamatok ismerete fontos a narratívák megértéséhez és elemzéséhez – ennek a szem-
léletmódnak az előtérbe kerülése azzal függ össze, hogy az elmúlt évtized során olyan új meg-
közelítésmódok merültek fel, amelyek rokoníthatók a Herman által „az elme és az elbeszélés 
kapcsolata” szószerkezettel fémjelzett megközelítésmóddal (Herman 2009: 79–118), mindez 
pedig a kognitív tudományok és a tudatelmélet térhódításának következménye. Ezeknek az 
elemzői kiindulópontoknak az alapvető háttérfeltevése az az elgondolás, amely szerint az el-
meolvasás mindennapos tevékenység. A tudatelmélet azt vallja, hogy képesek vagyunk meg-
érteni másokat, mert elméjüket a saját elménk alapján „építjük fel” (Alber–Iversen–Nielsen–
Richardson 2018: 122). Ez összefügg azzal, hogy a nyelvi megismerést alapvetően jellemzi 
„az interszubjektivitás: a világ nyelvi megismeréséhez önmagunk másokhoz viszonyított és 
mások önmagunkhoz viszonyított megértésén vezet az út” (Tátrai 2011: 30; vö. Tomasello 
2002, 2008). Ennek alapján értjük meg a regénybeli elbeszéléseket is – feltételezve, hogy az 
említett képességekhez kapcsolódó elmeolvasási képességünk teszi lehetővé, hogy fiktív sze-
replők nézőpontjából is megérthessünk egy-egy helyzetet (Zunshine 2014: 141–166). Ennek 
kapcsán azonban a NTN felvet egy, a dolgozat szempontjából is releváns kérdést: ha a fiktív 
elmékről elméletet alkotunk a valóságos elmék ismerete alapján, nem veszítjük-e szem elől a 
narratíva alapvető jellemzőit, így például azt, hogy a fiktív elmék más logika alapján működnek 
(Alber–Iversen–Nielsen–Richardson 2018: 122). Vagyis: nem veszik-e el a poétikai megalko-
tottság, a reprezentációs műveletek jelentősége, ha mindent a hétköznapi megismerés felől 
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próbálunk megmagyarázni? Ez a kérdéskör a dolgozat témája szempontjából tovább specifi-
kálható: a továbbiakban arra keresem a választ, hogy megérthető-e a nem tipikus humán 
szemlélődő narratívája, ha azt egy tipikus humán szemlélődő tapasztalatain át próbáljuk értel-
mezni.  

Alber és társai sorra veszik, hogy a nem természetes elmék milyen módokon jelenhet-
nek meg a szövegben: „a nem természetes elmék megjelenhetnek a történet szintjén (egy 
szereplő alakjában), az elbeszélő diskurzus szintjén (heterodiegetikus narrátor esetében) vagy 
mindkettőben (homodiegetikus narrátor esetén)” (Alber–Iversen–Nielsen–Richardson 2018: 
122). Az általam vizsgált szövegegység e három közül a legösszetettebb módon jeleníti meg 
a nem természetes elmét – ebből következik, hogy adott esetben csak egy árnyalt és összetett 
elemzés tárhatja fel a nem természetes elme narratív reprezentálásának fogásait. 

Tanulmányom reflektál a különböző olvasási stratégiákra vonatkozó megállapításokra 
is: 1) „az olvasó hipotéziseket állít fel az elbeszélt elme természetéről és tevékenységéről, 
majd az elbeszélés során egyre bővülő információk alapján folyamatosan korrigálja ezeket”, 
2) „az olvasó felváltva tulajdonít az elmének múlt, jelen és jövő időt”, 3) „az elbeszélt és a 
valóságos elméket egyaránt az állandó állapotok és a dinamikus változások változása alapján 
értjük meg” (Alber–Iversen–Nielsen–Richardson 2018: 124). Az 5. alpontban azt kísérlem meg 
alátámasztani, hogy a fenti megállapítások – köztük az olvasási stratégiák felépítéséhez kö-
tődő meglátások – a faulkneri mű befogadását tekintve helytállóak és szükségesek, mégsem 
elégségesek a jelen dolgozat elején feltett kérdések megválaszolásához: nem visznek köze-
lebb a nem természetes tudat ábrázolásának megértéséhez. Bár a NTN megfelelő keretet biz-
tosít a probléma leírásához és értelmezéséhez, a mentálistér-elmélet és a fogalmi integráció 
modell tűnik olyan felfogásnak, amelyek segítségével, illetve amelyeknek a NTN-hoz való igazí-
tásával választ találhatunk arra, hogyan dolgozhatja fel, illetve hogyan „tapasztalhatja meg” eb-
ben a speciális esetben az olvasó a nem tipikus humán szereplő elmeműködését. A mentálistér-
elmélet és a fogalmi integrációs modell által nyújtott magyarázatok kategorizálhatóvá és értel-
mezhetővé teszik azon szövegbeli jellemzőket is, amelyekhez a narratológiaelméletekre épülő 
vizsgálatokban nem társul értelmező elemzés. 

A jelen tanulmány azonban nem tisztán narratológiai elemzésre vállalkozik, sokkal in-
kább a mentálistér-elmélet és a fogalmi integrációs felfogás eszközeire épülő kognitív poétikai 
meglátásokkal törekszik a tárgyalt monológhoz kapcsolódó kérdések megválaszolására. 

 
2.3. A faulkneri vonatkozások 
 
Fontos, hogy a monológ mely sajátosságai teszik lehetővé a nem természetes narratológia, a 
mentálistér-elmélet, illetve a fogalmi integrációs modell alkalmazását. Már a bevezetésben utal-
tam rá, hogy a faulkneri művet a későbbi – általánosnak tekinthető – irodalmi elismertsége14 mellett 
kezdetben nehezen értelmezhetőnek tekintették (Wetherill Baker 1930: 95, Burnham 1931: 105). 
A következőkben a jelen elemzés szempontjából releváns résznek, a regény első monológjának 
a bonyolultságára fókuszálva tekintem át a recepciók vonatkozó részeit. 

Az említett homodiegetikus monológ megfogalmazója a szövegben „idiótának” bélyeg-
zett Benjy Compson. Benjy (a szövegben többször is) hangsúlyozott értelmi fogyatékossága 
megalapozza megnyilatkozásainak nem természetes narratívaként való megközelítését, a ka-
rakter szövegbeli reakciói, megnyilvánulásai pedig tovább erősítik, támogatják ezt a felfogást. 
Benjy szövegbeli viselkedésmódjai, érzékelései15 alátámasztják azon elméleteket, amelyek 
szerint a karakter autista vagy Down-szindrómás lehet (Freeman Loftis 2015: 101–108). Az 
utóbbi feltételezést támogatja, hogy Faulkner állítása szerint a karaktert egy valós személyről, 

 
14 Az elismertséget jelzi számos tanulmány, illetve tanulmánygyűjtemény (lásd pl. Balázs 1998, Bassett 
1975), valamint az író Nobel-díja is. 
15 Nem tud beszélni, egyedül felöltözni, lefeküdni, enni; nem képes felismerni az ok-okozati összefüg-
géseket, látszólag nem érzékeli az idő elteltét, a múlt és a jelen közti különbségeket stb. 
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a Down-szindrómás szomszédjáról mintázta: az ő megfigyelései alapján építhette fel Benjy ka-
rakterét (Freeman Loftis 2015: 101). 

Számos értelmező azonban mégis az autizmussal hozza kapcsolatba a szereplő álla-
potát (vö. Burnham 1931: 105, Samway–Silver 2011). Faulkner elbeszélése a pontos diagnó-
zis kimondásának megkerülésével – esetleg a diagnózist nem ismerve – azt üzeni, hogy a 
regény nem kórképet nyújt, illetve nem egy autista vagy egy Down-szindrómás személyről 
kíván jellemzést adni. Ehelyett egy valamilyen oknál fogva nem természetes, nem tipikus, „idi-
ótának” bélyegzett elme gondolkodását reprezentálja. Így olvasóként és a szöveg elemzője-
ként is csak arra vállalkozhatunk, hogy ennek a pontosan nem jellemzett, ám sok tekintetben 
nem tipikus gondolkodásmódnak az ábrázolását megértsük.  

Az ábrázolásmódra vonatkozóan megállapítható, hogy Faulkner sajátos írói eszközök-
kel, például a normál és a kurzivált betűstílus váltakoztatásával, az átvezetés és felvezetés nél-
küli kontextusváltásokkal, szereplőmegjelenésekkel és -eltűnésekkel mutatja be Benjy tudat-
működését, gondolatainak jelenet és jelenet közti fragmentált, hirtelen végbemenő, asszociá-
ciókon alapuló váltásait. Ez a szövegbeli jellemző az, amely önmagában és teljességében túlmutat 
a hagyományos monológok, hagyományos elbeszélésmódok jellemzőin, és amelynek értel-
mezésében kudarcot vallanak nemcsak a kognitív narratológia, hanem a nem természetes 
narratológia által számításba vett olvasási/olvasói stratégiák is. Ezért fordul tehát a jelen tanul-
mány a szöveg egy újfajta megközelítéséhez, és veszi alapul a mentálistér-elméletet, illetve a 
fogalmi integrációs modellt. 

 
3. Az elő- és háttérfeltevések 
 
A fentebb megfogalmazottak értelmében a dolgozat fő feltevése az, hogy A hang és a téboly 
Benjy szemszögéből írt monológjának asszociatív váltásai, jelenetek közti ugrásai a fogalmi 
integrációs modellt alapul véve jól ábrázolhatók, illetve értelmezhetők. A dolgozat következő 
feltevése, hogy az ábrázolás és annak ilyen szemléletű értékelése hozzájárulhat az olvasottak 
más megvilágításba helyezéséhez, a jobb megértéshez, a nem tipikus humán szereplő tudat-
működésének megismeréséhez. Ezáltal az elemző olyan válaszokra lelhet a szövegben, ame-
lyek túlmutatnak mind a hagyományos narratológia, mind a nem természetes narratológia tárgy-
köréhez sorolható olvasási stratégiákat követve elérhető értelmezéseken. 

További feltevésként fogalmazható meg, hogy a tudatábrázolás és -tapasztalás lényegi 
művelete a generikus terek kiépítésével összefüggésben érthető meg. Az elemzéseknek és 
azok eredményeinek (5.) tükrében látni fogjuk, hogy a Benjy elméjében végbemenő legtöbb 
asszociációs váltás sémákba rendeződik, e sémák pedig jól strukturálhatók, kategorizálhatók. 
Mindennek felismerése által az ábrázolt tudatműködés egésze beilleszthetővé válik egy háló-
zatba. (Ezzel a kérdéskörrel az 5. és a 6. alpont foglalkozik részletesebben.) 

Egy szintén fontos háttérfeltevés, hogy az integrált terek feltárására fókuszáló elemzés 
hozzásegíthet a Benjy tudatával való azonosuláshoz. Ugyanakkor ezen kutatás nem tekinti 
céljának a karakter nem természetes gondolkodásának megértését, hiszen a dolgozat alap-
vetően abból indul ki, hogy a regényben reprezentált gondolkodásra jellemző anomália nem 
kíván feloldást – tekintve, hogy a feltűnő ellentmondások és logikátlanságok szerves részét 
kell hogy képezzék az ábrázolt elmének. Ezzel együtt a következőkben bemutatott elemzés 
törekszik arra, hogy a kategorizált és elemzett generikus terek vizsgálatával a különböző be-
meneti tereknek nemcsak a kapcsolódásairól, hanem a kapcsolódó elemek integrálódásáról 
is észrevételeket tegyen, mivel ez közelebb vihet a szerzői eljárások jobb megértéséhez. 

 
4. A kutatási anyag összetétele, az elemzés módszere 
 
A téma vizsgálatához felhasznált kutatási anyag Faulkner A hang és a téboly c. regényének 
egy magyar fordítása (Faulkner 1970), valamint az eredeti, angol nyelvű kiadás (Faulkner 
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1956). A dolgozat ezen kötetek első narratív szálára, a (magyar) regény első 16 738 szavára 
fókuszálva alkotja meg észrevételeit, egyaránt áttekintve mindkét kiadvány vonatkozó részletét. 

A tanulmány e homodiegetikus monológ elemzése során a mentálistér-elmélet és a 
fogalmi integrációs modell ábrázolási, elemzési módszerét alkalmazva és kiterjesztve igyek-
szik választ kapni a korábban említett kérdésekre. Megvizsgálja a szöveg különböző jeleneteit, 
és ezeket tekinti a fogalmi integráció egyes bemeneti tereinek. A jelenetek / bemeneti terek egy-
mástól való elhatárolását, elkülönítését a szöveg térépítő elemei segítik. A kutatás valójában 
az egyes jelenetek kontextusának, mentális reprezentációinak rekonstruálására tesz kísérletet, 
miközben számításba veszi a bemeneti terek közötti kapcsolatokat/megfeleléseket támogató 
generikus tereket is. A generikus tereket kategorizálja, illetve ezeket egy skálán elhelyezve 
igyekszik felfejteni és áttekinteni a szövegbeli asszociációs váltások rendszerét. Ezt követően 
számszerűsíti a különböző kategóriákba sorolható generikus terek szövegbeli előfordulásait – 
átfogóbb képet adva arról, hogyan épül fel a regénybeli nem természetes elme reprezentáci-
ója. Az integrált terek tartalmának feltárása és értelmezése emellett megnyit néhány olyan 
továbbvezető gondolatot is, amelyek a kutatás folytatásának lehetséges irányait körvonalaz-
zák. 

 
4.1. Az elemzések előkészítéséhez 
 
Az elemzések áttekinthetősége érdekében célszerű rögzíteni, hogy mi az, amit a karakterről a 
szövegből megtudhatunk. A regény bizonyos kiadásaiban16 közölt előzetes szereplő- és cse-
lekményismertetők a következő főbb adatokat emelik ki:17 Benjy 1895 és 1935 között élt, az ő 
szemszögéből írt elbeszélés 1928 áprilisából való. Ez az idő a monológ elbeszélt jelene. Benjy 
a Compson házaspár legkisebb (a sorban a harmadik), idiótának bélyegzett fia. Eredetileg (a 
nagybátyja után) Maurynak hívták, azonban amikor 1900-ban felismerték állapotát, átkeresz-
telték Benjaminra. Életének meghatározó pillanatai közé tartozhat idősebb bátyja, Quentin ha-
lála, nővére, Caddy otthonról való távozása, illetve Benjy 1911-ben történt kiherélése, amit 
fiatalabb bátyja, Jason követelt (követelését azzal indokolva, hogy Benjy megijesztett egy csa-
pat iskoláslányt). 

Mindezen események nyomai fontos szövegszervező elemekként bukkannak fel a mo-
nológban. Az egyes események felidézése motiválja a már említett asszociációs váltásokat, 
amelyek Benjy tudatműködését reprezentálják. A szöveg ennek megfelelően jelenet és jelenet 
közötti váltásokból, időbeli és térbeli ugrásokból épül fel, amelyek az „idióta” szereplő érzéke-
léseit, emlékezéseit bemutatva segítik hozzá az olvasót ahhoz, hogy bepillantást nyerhessen 
az ábrázolt nem tipikus humán elme működésébe.  

Szövegszervező elemekként funkcionálnak ezenkívül a Benjy mindennapi tevékenysé-
gét vigyázó, irányító gondozó(k)18 megszólalásai is. Ezeknek a gondozói megszólalásoknak 
az elemzése több szempontból is érdekes észrevételekhez vezethet. Egyrészt fontos, hogy a 
monológ egyik fontos funkciója (illetve a monológ értelmezésének egyik folyamata), hogy be-
pillantást nyújtson Benjy elméjébe, és lehetővé tegye az ő asszociációs váltásainak feltárását. 
Másrészt az elbeszélés nem mond le arról sem, hogy a külvilágot reprezentálja egy sajátos 
perspektívából – ezért jelennek meg a szövegben a gondozói utasítások is, melyek segítik az 
olvasót a váltások vezérfonalának követésében. Következésképpen az elbeszélés attól válik 
hangsúlyosan nem természetessé, hogy Benjy tudatán átszűrve, mégis a lehető legteljeseb-
ben mutatja be a mű világát. Így a regény szövege szükségszerűen két síkon mozog: egyfelől 
a sérült elme működését mutatja be, másfelől előkészíti, illetve lehetővé teszi, hogy az olvasó 

 
16 Így például az elemzés alapjául szolgáló magyar fordításban is (Faulkner 1970, ford. Göncz Árpád). 
17 Az évszámok megjelölése hozzájárul a mű egyes részleteinek időben való elhelyezéséhez. 
18 A különböző gondozói karakterek (Luster, T. P., Versh) szövegbeli jelenléte, személyük váltakozása 
támpontot nyújt a részletek időben való elhelyezéséhez is, hiszen a regény elején található szereplőis-
mertető adataiból megtudjuk, hogy Benjy első gondozója Versh, későbbi gondozója T. P., a jelenben 
pedig Luster tölti be ezt a funkciót. 
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megértse ennek a sérült elmének a működését. E két elvárásrend feszültségviszonya a szö-
veg egészét áthatja.  

Más típusú kettősséget mutatnak a térépítő/térképző elemek. Már a 2.1.1. alpont is 
utalt rá, hogy elemzésem egyaránt tekintetbe veszi az olvasót és a Benjyt segítő térépítőket. 
Ehhez kapcsolódik az a háttérfeltevés, amely szerint a bemeneti terek egymásnak megfelel-
tethető elemei motiválják Benjy asszociációs váltásait. A következőkben bemutatott elemzések 
ebből a feltevésből kiindulva tekintik át a szöveg egyes részleteit. 
 
5. Elemzések  
 
A következőkben először a generikus terek egy lehetséges osztályozását vázolom fel, amely 
a térépítő elemek vizsgálatára épül. Az ismertetett rendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó 
elemzések és számadatok (lásd 6. alpont) hozzájárulhatnak a monológ jobb megértéséhez. 

Az, hogy a generikus terek elemzése nagymértékben segíti a szöveg megértését, már 
a korábban említett (3) példa esetében is megfigyelhető. Az idézett szövegrészletben a kapu-
hoz vezető, kerítés menti séta forgatókönyvszerű eseménye értelmezhető generikus tér-
ként, hiszen ez a cselekvés hívja elő Benjy emlékeit, illetve ebben ér össze az 1. bemeneti tér 
(a Lusterrel megélt jelen) és a 2. bemeneti tér (a T. P.-hez kapcsolódó múlt). A forgatókönyv-
szerű cselekvés az 1. bemeneti térben kezdődik el, ahol Benjy még mozgásban van, a kapu-
hoz közeledik („Mentem a kerítés mellett, a kapuhoz”), míg a 2. bemeneti térhez kapcsolt jele-
netben már befejeződött a séta, mivel Benjy odaért a kapuhoz („Hiába fogja a kaput”). Ehhez 
hasonlóan épül fel, illetve értelmezhető a későbbiekben tárgyalt többi jelenet is. 
 
5.1. A generikus terek 
 
A Benjy kogníciójához kapcsolódó generikus tereket négy fő kategóriába: a percepciót, a for-
gatókönyvszerű cselekvést és a gondozói megszólalást tartalmazó generikus terek csoport-
jába, valamint az egyéb, az előbbieknél komplexebb tartalmakat magába foglaló fogalmi terek 
csoportjába sorolhatjuk. Az előbbi három kategóriát egy skálán (2. ábra) is ábrázolhatjuk. Az 
egyéb/komplex generikus terek csoportja túlmutat az ábrázolt dimenzión, ezt a negyedik ka-
tegóriát a fejezet végén külön jellemzem.  
 

percepciós        forgatókönyvszerű 

 

passzív     gondozói megszólalások    aktív 

2. ábra. A generikus terek 
 
A skála egyik végpontján a percepciós/passzív, másik végpontján pedig a forgatókönyv-
szerű/aktív cselekvésekhez kapcsolódó mentális terek helyezkednek el. Benjy a percepció 
során általában mint külső megfigyelő, a forgatókönyvszerű cselekvések közben azonban mint 
azokba bevonódó aktív cselekvő jelenik meg. A szövegben előforduló gondozói megszóla-
lások szintén generikus térként értelmezhetők, ezek azonban a legtöbb helyzetben nem ön-
magukban, hanem a percepciós és/vagy a forgatókönyvszerű észlelések kiegészítéseként tá-
mogatják a bemeneti terek közti kapcsolatok kiépülését/felismerését. Így a gondozói megszóla-
lások generikus tere általában az említett két érzékelési módba ágyazódva növeli és erősíti 
Benjy bevonódását, aktivitását a jelenetekben – ezt az aktivitás irányába való elmozdulást, a 
gondozói utasítások más generikus terek közti megjelenésének hatását jelzi az ábra megfelelő 
irányba mutató nyila is. 
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A percepció19 a látással, hallással, szaglással és tapintással kapcsolatos észleléseket 
foglalja magában. A szövegben előfordul, hogy ezek közül önmagában csupán az egyik vagy 
a másik kerül előtérbe (dolgozódik ki nyelvileg), gyakran azonban együttesen, egymással ösz-
szekapcsolódva jelennek meg, és – a már említett gondozói utasításokkal való kombinálódá-
saikon túl – néhány esetben forgatókönyvszerű cselekvésekkel is vegyülnek. A percepció ge-
nerikus térként való felfogásának egy példája az (5) idézet, amelyben a szagláshoz társítható 
érzékelés motiválja a jelenetek közti váltást (lásd 3. ábra): 

 
(5)  – Jól van – mondta Caddy. Odadugta a fejét a fejem mellé a párnán. – Jó éjszakát 

Dilsey. 
– Jó éjszakát aranyoskám – mondta Dilsey. A szoba fekete lett. Caddynek olyan 
szaga volt mint a fáknak. 
Fölnéztünk a fára ahol Caddy volt. (50. o.)20 

 

 

3. ábra. A percepciós generikus terek egy megvalósulása 

Benjy az esti lefekvéskor, a közös elalvás előtti pillanatok múltbeli jelenetében érzékeli Caddy 
illatát, összehasonlítja a fák illatával, majd ez a percepció átlendíti a tudatát egy másik múltbeli 

 
19 A percepció ’észlelés’ terminus meghatározása jelentős változásokon ment át az évek során 
(Eysenck–Keane 1997: 55, Csépe–Győri–Ragó 2007). A tanulmány a percepció kognitív definíciójához 
kíván igazodni, vagyis Roth meghatározásáig nyúlik vissza, amely szerint a percepció arra utal, „aho-
gyan az érzékszervek segítségével a környezetből szerzett információ tárgyak, események, hangok, 
ízek stb. élményévé alakul át” (Roth 1986, Eysenck–Keane 1997: 55). Az észlelés szorosan összefügg, 
ám nem azonos az érzékeléssel (Csépe–Győri–Ragó 2007); ez a kapcsolat a tanulmány példáit is át-
szövi. A dolgozat szempontjából – Benjy reflektivitásának hiánya miatt – különösen problematikus meg-
határozni azt, hogy a karakter mely esetekben észlel, és melyekben érzékel csupán. A tanulmány e 
problémák ismeretében, az egyszerűség és átláthatóság érdekében az említett jelenségeket mind a 
percepció terminussal jelöli.  
20 “All right.” Caddy said. She snuggled her head beside mine on the pillow. “Goodnight, Dilsey.” 
“Goodnight, honey.” Dilsey said. The room went black. Caddy smelled like trees. 
We looked up into the tree where she was. (26. o.) 
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jelenetbe, amelyben a fára felmászott Caddyt figyelte. Benjy számára térépítő az illatasszoci-
áció, az olvasót segítő térépítő pedig az álló betűk kurzívvá válása, valamint a helyszín és a 
körülmények hirtelen megváltozása. 

A forgatókönyvszerű érzékelések csoportja a Benjy mindennapjaihoz tartozó, mono-
ton cselekvéseket foglalja magában. Ide tartoznak az öltözködéshez, az evéshez, a lefekvés-
hez, a házban és a ház körül végzett tevékenységekhez kapcsolódó forgatókönyvek elemei, 
valamint a haladás fogalomkörébe tartozó sétaútvonalak és az utazások ismétlődő mozdulat-
, illetve cselekvéssorai. De ide sorolhatjuk a párbeszéd forgatókönyvét is. A generikus terek-
ként értelmezett forgatókönyvszerű cselekvésekre példa a következő, (6) idézet, amelyben a 
dombra való feljutás forgatókönyve motiválja a jelenetek közti váltást (4. ábra): 

 
(6) Én is futottam a foltokkal, föl a csillogó dombra. 

A domb tetején Versh letett. (29. o.)21 
 

 

4. ábra. A forgatókönyvszerű cselekvést tartalmazó generikus terek egy megvalósulása 
  

Benjy az első jelenetben önmaga fut fel a dombra, és a dombra való felérés élményét megélve 
(amely – ahogyan az a tágabb szövegkörnyezetből egyértelművé válik – szerves részét képezi 
a mindennapjainak) elméjében egy másik jelenetbe kerül át, amelyben az előbbi eseménysor 
forgatókönyvszerűen folytatódik: a dombra való felérést követően Versh leteszi Benjyt a földre 
(hiszen ebben a jelenetben ő volt az, aki Benjyt felvitte). Benjy számára így az eseménysor, 
maga a domb térépítő, míg az olvasót segítő térépítők közé itt is a kurziválás, Versh hirtelen 
megjelenése és az ő cselekvése kerül (amely nem illeszkedik az előző jelenet körülményeihez). 

 
21 I went on with them, up the bright hill. 
At the top of the hill Versh put me down. (15. o.) 
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Az integrált térben az a tapasztalat jelenik meg, hogy a dombra való feljutás folyamata 
többféleképpen is megtörténhet. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy Benjy számára 
adott esetben nem releváns eleme a forgatókönyvszerű eseménynek az, hogy ő aktív módon, 
önerőből, egyedül jut fel a dombra, vagy passzívan, Versh hátán érkezik meg. 

A gondozói megszólalások generikus tere a legösszetettebb, legnehezebben értel-
mezhető mentális tér. Ezek a megszólalások gyakran egy-egy Caddyhez fűződő emlék22 
(többször percepciós) kölcsönhatásában jelennek meg; a narratíva alapvető és visszatérő 
eleme a Caddy-emlékek által kiváltott sírás, nyöszörgés, bömbölés stb., melyet jellemzően 
gondozói csitítgatás követ. Ezt példázza a (7) szövegrész is: 
 

(7)  Caddynek olyan szaga volt, mint a fáknak, és mint mikor azt mondja, hogy most 
alszunk. 
Mit nyöszörög, mondta Luster. Maj megint nézheti őket, ha ott leszünk a patak-
parton. (14. o.)23 

 

 

5. ábra. A gondozói megszólalást tartalmazó generikus terek egy megvalósulása 

 
Ebben a példában Benjy tudatát egy Caddy-emlékből téríti vissza a jelenbe a Benjyt gondozó 
Luster megszólalása. Az idézett részletben ismételten a kurziválás, illetve (Caddy helyett) Lus-
ter megjelenése segíti a szöveg értelmezését. Ehhez járul hozzá az a visszatérő mozzanat, hogy 
a Caddy-emlékből egy gondozói figyelmeztetés zökkenti ki Benjyt. Ezzel összefüggésben meg-
figyelhető, hogy a gondozói megszólalás mind Benjy, mind az olvasó számára térépítő elem-
ként funkcionál: míg Benjy tudatváltásában nem is integratív, sokkal inkább diszruptív szerepet 
tölt be, addig az olvasó ezen keresztül láthatja és értheti meg azt, hogy a két jelenet között 
kapcsolat van. 

 
22 A továbbiakban: Caddy-emlék. 
23 Caddy smelled like trees and like when she says we were asleep. 
”What are you moaning about,” Luster said. You can watch them again when we get to the branch. (7. o.) 
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A gondozói megszólalások az említett jelenséggel együtt is ritkábban kerülnek kapcso-
latba a percepciós mentális terekkel, mint a forgatókönyvszerűséggel. A gondozói megszóla-
lások és a forgatókönyvszerű generikus terek közti kölcsönhatást erősítheti emellett az a meg-
figyelés is, hogy egy-egy gondozói megszólalás (és így a gondozói szerep) önmagában is 
forgatókönyvszerűséget hordoz,24 hiszen Benjy elméjében olykor több mellékszereplő (Ros-
kus, Dilsey), családtag (Anya, Apa, Caddy) is gondozói szerepkörben jelenik meg, kapcsolatot 
teremtve ezzel két olyan bemeneti tér között, amelyek egyikében a nem-gondozó a másikban 
megjelenő gondozónak (Versh, T. P., Luster) lesz megfeleltethető. 

A generikus terek egyéb/komplex megvalósulásainak körébe tartozó elemeket kétfé-
leképpen értékelhetjük: a hatókör és kapcsolatnélküliség szempontjából. 

Egyfelől tekinthetünk úgy erre a kategóriára, mint a legnagyobb hatókörű, kombinált 
generikus tereket előhívó és jeleneteken át egyben tartó példák csoportjára. Ezekben az ese-
tekben egy-egy hosszabb időbeli és/vagy térbeli esemény jelenik meg párhuzamos síkokba 
rendezve, vagyis a különböző időkből származó emlékek egymás mellett futnak. Itt tehát nem 
egyszerűen blendről, hanem sokkal inkább blendek sorozatáról beszélhetünk. Ezt példázza a 
regény elején ismertetett jelenet („Megállapítják, hogy Benjy idióta és nevét Mauryról – e nevet 
nagybátyja után kapta – Benjaminra változtatják” (7. o.)) és a hozzá kapcsolódó generikus tér 
egyes elemeinek az egyes párbeszédek nyomán történő felidéződése. 

Másfelől ezen kategóriának az előző kategóriáktól való megkülönböztetését az is indo-
kolja, hogy az ide sorolható generikus terekben az egyes, közvetlenül egymást követő beme-
neti terek közti kapcsolat nem mindig válik egyértelművé, illetve nyelvileg kifejtetté. Vagyis az 
egyes bemeneti terek kapcsolatát támogató generikus terek ez esetben az olvasó számára 
üresek: a váltás motivációja – az előző esetektől eltérően – mikroszinten a befogadó perspektí-
vájából nem megismerhető, mivel nem dolgozódik ki nyelvileg a térépítés és a terek közötti 
váltás. Ugyanakkor felvethető, hogy ezen szövegrészeket nem minden esetben mikroszinten 
(az egyes jelenetek szintjén), hanem inkább több jelenet viszonyában, az egyes jelenetek mö-
götti közös motivációt megkeresve célszerű elemezni. Ilyen módon feltárhatóvá válik, hogy 
egy-egy forgatókönyvszerű, illetve percepciós generikus tér képes egymással lazább kapcso-
latban álló bemeneti terek összefogására is. 

A továbbiakban a dolgozat mindkét értelmezést számba veszi (lásd 5.2., 5.4.), ám a 
jelen alpontban, amely a tipikus és egyszerű mintákat igyekszik bemutatni, ezekre az összetett 
esetekre nem említek példát. 

 
5.2. Szövegelemzések 
 
A továbbiakban néhány olyan szövegrészt is elemzek, amelyek összetettebb jelenetkapcsoló-
dásokkal hozhatók összefüggésbe. A generikus terek legtipikusabb, legegyszerűbben felismer-
hető típusain kívül olyan eseteket is bemutatok, amelyekben ezeknek a mentális tereknek kü-
lönböző kombinálódó, komplex elemek is a részét képezik. Az ilyen példák rávilágítanak arra, 
hogy a szöveg a fent ismertetettekhez képest bonyolultabb és árnyaltabb megoldásokat is 
tartalmaz, amelyek megértéséhez és besorolásához részletesebb elemzés szükséges. 

Ahogyan az 5.1. alpont is utalt rá, a percepciós, a forgatókönyvszerű, illetve a gondozói 
utasítást magukba foglaló kategóriák együttesét vizsgálva általában meghatározható, hogy 
melyik kategória a domináns az asszociációs váltás megtörténtekor, ugyanakkor a váltás el-
sődleges motivációja mellett az elemzés során más aspektusokat is érdemes lehet tekintetbe 
venni. Így például több olyan esetet (1, 3, 4, 8, 12, 13) is láthatunk, amelyben elsődlegesen a 
percepció vagy a forgatókönyvszerű cselekvés motiválja a bemeneti terek közti kapcsolat lét-
rejöttét, a tágabb szövegkörnyezetben azonban megjelenik a gondozói megszólalás is – amely 

 
24 Ugyanakkor a két kategória elkülönítését támogatja, hogy a gondozói megszólalások önmagukban is 
dinamikusak, egyértelműek és lényegesen elvontabbak, mint azok a jelenetek, amelyek a mindennapos 
tevékenységekhez kapcsolódnak. 
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másodlagos tényezőként ugyancsak részévé válhat az integrációnak. Ezek az esetek termé-
szetesen eltérnek azoktól az esetektől, amelyekben a) a gondozói utasítás az elsődleges mo-
tiváló tényező, vagy b) a különböző kategóriák egymással egyenértékűen, valóban keveredve 
váltják ki, illetve teszik lehetővé a jelenetváltást. Azt, hogy mi tekinthető primer és mi szekunder 
motivációnak, a bemeneti terekben egymásnak megfeleltethető elemek, illetve a térépítő ele-
mek vizsgálatára támaszkodva állapíthatjuk meg. Ha például számszerűen több egymásnak 
megfeleltethető elem, illetve térépítő támogatja azt, hogy a forgatókönyvszerű cselekvést te-
kintsük a generikus tér fő tartalmának, akkor primer forgatókönyvszerűségről beszélhetünk. 

Érdemes szólni a térépítő elemek kategorizációjáról is. A szövegben megjelenő tér-
építő elemek között vannak olyanok, amelyek tipikusan Benjy asszociációit vagy tipikusan a 
regény szövegének befogadását segítik, de olyanok is előfordulnak, amelyek egyszerre támo-
gatják Benjy és az olvasó értelmezésének kialakítását. Az olvasót segítő térépítő elemek tipi-
kus megvalósulása a kurzív és a normál betűstílus közötti váltás,25 a közvetlen szövegelőz-
ményhez képest új szereplők megjelenése, illetve a korábbiak eltűnése. A forgatókönyvszerű-
séghez kötődő generikus terekhez leginkább a Benjy számára térépítőként funkcionáló elemek 
kapcsolhatók hozzá: a cselekvések ismétlődései és (vélt vagy valós) folytatólagossága (pl. 

átbújni → átbújtunk), a fizikai környezet elemei (pl. föl a dombra → a domb tetején; árokba → 
lenn), melyeknek nyelvi kifejeződése ugyanakkor már az olvasót segítő térépítők körébe tarto-
zik. A gondozói megszólalás generikus teréhez kapcsolódnak a gondozói megszólalások akusz-
tikus és írott nyelvi megjelenései – előbbiek Benjy, utóbbiak az olvasó számára értelmezhetők 
térépítőkként. Érdekes, hogy a haladásra vonatkozó gondozói utasítások a forgatókönyvsze-
rűség és a gondozói megszólalások generikus terével is összefüggnek (pl. most, gyerünk). A 
percepció generikus terével egy-egy mondatismétlés, visszatérő kifejezés (pl. Nincs áldás 
ezen a házon; olyan szaga volt mint a fáknak) hozható összefüggésbe – az ezek által ábrázolt 
jelenségek/jelenetek Benjy számára, maguk a nyelvi kifejezések pedig az olvasó számára le-
hetnek térépítők. 

Mindez összhangban áll azzal a 4.1. alpontban ismertetett (és a későbbiekben részle-
tesebben is tárgyalt) feltevéssel, amely szerint a Benjy számára térépítőként funkcionáló ele-
mek általában a bemeneti terek egymásnak megfeleltethető elemei/részei lesznek, és ilyen 
módon támogatják a generikus terek kategorizációját, illetve működését is. 

 
5.2.1. A percepcióhoz kapcsolódó generikus terek egy megvalósulása 
 
Az alábbi idézet tipikus példája a szövegben megjelenő percepciós váltásoknak (lásd 6. ábra): 
 

(8) …Elmentünk a kocsiszín mellett, ahol benn állt a kocsi. Új kereke volt. 
– Na üljön fel, oszt maradjon nyugton, amíg a mamája nem jön – mondta Dilsey. 
Fölsegített a kocsira. T. P. fogta a gyeplőt. – Én mondom, nem értem, mér nem 
vesz már Jason egy új bricskát mondta Dilsey. – Ez az izé egy szép nap majd 
szétesik alattok. Nézd azokat a kerekeket. (16. o.)26 

 
25 Ez különféle módokon valósulhat meg. Vannak példák, amelyekben a kurzivált szöveg által ábrázolt 
jelenet önmagában egy bemeneti térként értelmezhető, illetve olyan eseteket is találunk a szövegben, 
amelyekben a kurzivált részlet csak bevezeti annak a jelenetnek a leírását, amely az új bemeneti térrel 
azonosítható (miközben a következő, normál betűstílussal szedett szövegrész által megjelenített szitu-
áció még ugyanehhez a bemeneti térhez tartozik (lásd 5.4.)). Emellett előfordul az is, hogy a kurziválás 
látszólag indokolatlan, nincs köze jelenetváltáshoz – azonban ezek a szövegrészek is sémaszerűek: el-
képzelhető, hogy a Benjy tudatában végbemenő váltást jelölik, azonban erre a váltásra a szövegben 
semmi más nem utal. 
26…We passed the carriage house, where the carriage was. It had a new wheel. 
“Git in, now, and set still until your maw come.” Dilsey said. She shoved me into the carriage. T. P. held 
the reins. 
“’Clare I don’t see how come Jason wont get a new surrey.” Dilsey said. “This thing going to fall to pieces 
under you allsome day. Look at themwheels. (8. o.) 
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6. ábra. Primer percepció 

 
Ebben az esetben a két bemeneti teret (vagyis az elbeszélt jelenbeli eseményt, illetve az adott 
múltbeli eseményt) a kocsi megpillantása, azaz egy vizuálisan észlelt jelenség köti össze egy-
mással. Ezt a percepciós aktust tekinthetjük generikus térnek, amelynek elemei (a gondozói 
szerepkör, a kocsi, illetve a jellemzett kerék) lehetővé teszik a bemeneti terek közti megfelelé-
sek létrejöttét. Benjy a jelenben megpillantja a kocsit – rajta az új kerékkel –, és ez a látvány 
előhívja egy szintén a kocsihoz fűződő emlékét, amely a kocsira való felszállás mozzanatát, 
valamint Dilsey-nek a kerekek elhasználtságára vonatkozó megjegyzését foglalja magában. 
Benjy számára tehát adott esetben maga a kocsi, a kerék látványa válik térépítővé, míg az ol-
vasói megértést segítő térépítő elemként Dilsey, majd T. P. említése, valamint a kurzívvá 
váló betűstílus funkcionál: Dilsey alakjának hirtelen „térépítő” feltűnése, illetve a karakter 
Benjyhez intézett utasítása nyitja meg az olvasó számára a 2. bemeneti teret. T. P. megjele-
nése hasonló módon jelzi a váltást. Az így megnyitott múlt tere és a jelen tere között különböző 
megfeleléseket találhatunk; Benjy elbeszélt jelenében Luster, múltjában pedig T. P. jelenik 
meg gondozói szerepkörben (értékként a szerep–érték viszonylatban). 

A (8)-ban idézett szövegrészhez tartozó integrált térben felismerhetjük, hogy Benjy va-
lóságérzékelése adott esetben több szempontból helytálló: az, hogy az új kereket összekap-
csolja a régivel, arra utal, hogy észrevette a változást. Vagyis a nem tipikus humán szereplő 
tudatában van a változásnak – így a bemeneti terek közötti megfelelések nem azt jelentik, hogy 
Benjy azonosítja egymással az újat és a régit (azaz pl. Luster és T. P. személyét). Nem arról 
van szó, hogy fogalma sincs, kivel és mivel van egy térben és időben; a szöveg sokkal inkább 
arra utal, hogy a környezet mindezen változékony elemei nem elég fontosak a számára ahhoz, 
hogy élesen elhatárolják egymástól a szóban forgó mentális tereket. Az első bemeneti tér asz-
szociációi egyre több és több bemeneti teret nyitnak meg Benjy számára, és az egyes meg-
nyíló mentális terek közötti mozgást Benjy elméje az elbeszélés tanúsága szerint nem is pró-
bálja meg kontrollálni. 
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5.2.2. A forgatókönyvszerűséghez kapcsolódó generikus terek egy megvalósulása 
 
A 7. ábra az (1) idézetben megfigyelhető forgatókönyvszerű asszociációhoz kapcsolódik. 
 

(1) Mentünk a kerítés mentén, odaértünk a kert kerítéséhez, rajta volt az árnyékunk. 
Az én árnyékom magasabb volt a kerítésen, mint Lusteré. Odaértünk a kitört rész-
hez, és átmentünk rajta. 
– Várjon egy pillanatig – mondta Luster. – Megint beakadt abba a szögbe. Képtelen 
úgy átbújni, hogy bele ne akadjon abba a szögbe. 
Caddy kiszabadított, és átbújtunk. Maury bácsi azt mondta, hogy aztán meg ne lás-
son senki, hajoljunk hát le, mondta Caddy. Hajolj le, Benjy. Így, látod. Lehajoltunk, 
és átvágtunk a kerten, a virágok zörögtek és reszelték a lábunkat. A föld kemény 
volt. Átmásztunk a kerítésen… (12. o.)27 

 

  

7. ábra. Primer forgatókönyvszerűség 
Ebben az esetben Benjy elméjében a jelen mint 1. bemeneti tér és egy múltbeli emlék mint 2. 
bemeneti tér kapcsolódik össze egymással a kerítés alatt történő átbújás mozzanatán keresz-
tül. A forgatókönyvszerűséget nemcsak a jelenet – a kerítésnél való lehajolás, az átbújás, a 
beakadás, majd a kiszabadulás – adja, hanem az a tény is, hogy Benjy mindennapjaiban gyak-

 
27 We went along the fence and came to the garden fence, where our shadows were. My shadow was 
higher than Luster’s on the fence. We came to the broken place and went through it. 
“Wait a minute.” Luster said. “You snagged on that nail again. Cant you never crawl through here without 
snagging on that nail.”  
Caddy uncaught me and we crawled through. Uncle Maury said to not let anybody see us, so we better 
stoop over, Caddy said. Stoop over, Benjy. Like this, see. We stooped over and crossed the garden, where 
the flowers rasped and rattled against us. The ground was hard. We climbed the fence, (6. o.) 
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ran ismétlődik ez a cselekvéssor, emellett az átbújás feltehetőleg mindig ugyanezen körülmé-
nyek között, hasonló módon zajlik le: mindig ugyanabban a kertben, ugyanannál a kerítésnél 
és kitört résznél próbál átbújni, ugyanabba a szögbe akad be, és mindig kiszabadítja az éppen 
vele lévő személy. Ezt támasztják alá Benjy („Odaértünk a kitört részhez”)28 és Luster („Meg-
int beakadt abba a szögbe”)29 szavai, illetve ezt erősíti meg Benjy monológjának egésze is, 
amelyben a kerítés és környezete vissza-visszatérő, sőt csaknem állandó helyszínként jelenik 
meg.30 

A szövegrész olvasói értelmezést segítő térépítő elemei hasonlóak azokhoz, amilye-
neket a korábbiakban is láttunk: a Luster helyett gondozói szerepkörbe lépő Caddy megjele-
nése, a kurziválás, valamint a kerítésen való átbújás nyelvi megkonstruálása jelzi a mentális 
terek közötti kapcsolatokat. Benjy számára ugyanakkor a már említett átbújás forgatókönyv-
szerű cselekvéssora funkcionál térépítőként. 

A két bemeneti tér egyes elemei, a Luster és Caddy személye közötti megfeleltetés az 
integrált tér elemeinek feltárásában lehet segítségünkre. Az, hogy Benjy elméjében Luster és 
Caddy személye a szóban forgó esetben helyettesítheti egymást, arra enged következtetni, 
hogy az ő személyük (érték) háttérbe szorul a forgatókönyvszerű eseményhez képest. Luster 
nem mint Luster és Caddy nem mint Caddy jelenik meg: ők csupán a gondozói feladatok ellá-
tásával (szerep) segítik Benjyt, vagyis azt az egyént testesítik meg, aki éppen ott van Benjy 
mellett a forgatókönyvszerűen lezajló cselekvés során. Az asszociáció szempontjából feltehe-
tően kevésbé releváns, hogy a sokszor mogorva, türelmetlen Luster vagy a Benjyt nagyon sze-
rető, türelmes, odaadó Caddy szabadítja ki őt, amikor beakad a kerítésbe; az asszociációk mű-
ködésében sokkal meghatározóbbak a kerítés körüli térben újra és újra lejátszódó események 
mint cselekvéssorok, amelyek előhívják a korábbi hasonló események emlékét.  
5.2.3. A gondozói megszólalás mint generikus tér 
 
A továbbiakban a gondozói megszólalás generikus térként való értelmezésére láthatunk pél-
dákat. Először (5.2.3.1.) egy olyan esetet mutatok be, amelyben a mentális terek közötti váltás 
elsődleges motivációja a gondozói megszólalás (miközben kevésbé meghatározó, másodla-
gos motivációként egy percepciós, érzéki tapasztalat is jelen van), majd arra hozok példát 
(5.2.3.2.), hogy bizonyos esetekben a gondozó megnyilatkozása egy forgatókönyvszerű cse-
lekvéssel kombinálódva alkotja a generikus teret. 
 
5.2.3.1. A gondozói megszólalás és a percepció összekapcsolódása 
 
A gondozói megszólalások ritkán fordulnak elő önmagukban. A vizsgált anyagban a legönál-
lóbb – ugyanakkor önmagában is összetett – megjelenésnek a Caddy-emlék által kiváltott sí-
rást követő csitítgatás tekinthető, amelyet a (9) részlet idéz: 
 

(9) …megálltunk a hallban és Caddy letérdelt és megölelt és csillogó hideg arca az 
enyémet érte. Olyan szaga volt, mint a fáknak. 
– Nem is vagy te szegény picike. Ugye? Van neked Caddyd. Vagy talán bizony 
nincs neked Caddyd? 
Hagyja mán abba ezt az örökös vernyákolást, mondta Luster. Nem szégyelli ma-
gát, hogy ilyen éktelen lármát csap. (16. o.)31  

 
28 „We came to the broken place” 
29 „Cant you never crawl through here without snagging on that nail.” 
30 A kerítés szó például 37-szer fordul elő a vizsgált monológban. 
31 …we stopped in the hall and Caddy knelt and put her arms around me and her cold bright face against 
mine. She smelled like trees. 
“You’re not a poor baby. Are you. You’ve got your Caddy. Haven’t you got your Caddy.” 
Cant you shut up that moaning and slobbering, Luster said. Aint you shamed of yourself, making all this 
racket. (8. o.) 
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8. ábra. A gondozói megszólalás és a percepció összekapcsolódása 

 
A (9)-ben a múltbeli Caddy-emlék (vagyis Caddy személyének, ölelésének, arcának, illatának, 
törődésének felidézése) a jelenben sírásra készteti Benjyt32 – ahogyan erre Luster megszóla-
lása („Hagyja mán abba ezt az örökös vernyákolást”)33 is utal. Benjy elméje még önmagára 
sem reflektál: nem állapítja meg, nem értékeli, hogy ő éppen rosszul érzi magát, illetve hogy 
hiányzik neki a nővére, és ezért sír. Az olvasó csak a gondozó szavaiból következtethet Benjy 
lelkiállapotára/viselkedésére – elsősorban az ilyen reflexiók miatt válnak fontossá az olvasók 
számára a szöveg értelmezése során a gondozói megnyilatkozások. 

Caddy emlékéhez az idézett szövegrészben különböző percepciók, érzékelési módok 
kapcsolódnak: a tapintás különböző formái (testi érintkezés, a hideg érzete), szaglással kap-
csolatos érzékelés (Caddy illatának a fák szagához való hasonlítása), valamint akusztikus in-
gerek (Caddy kedves szavainak mint auditív ingereknek a felidézése). Caddy tipikusan ilyen 
érzékletes felidéződések során jelenik meg a szövegben, illetve Benjy emlékeiben. Az ilyen 
jellegű Caddy-emlékek következményei a sírás, bömbölés, vernyákolás stb. kifejezésekkel 
megnevezett rohamok, amelyek akaratlan, kontrollálatlan tudatműködéseknek tekinthetők. 
Benjy ezeknek a rohamoknak a „tüneteivel” próbál reagálni a környezetében, emlékeiben zaj-
lódó történésekre, és ezekre a rohamokra reagálnak a Benjy környezetében feltűnő szemé-
lyek, így például a (9) idézetben Luster („Hagyja mán abba ezt az örökös vernyákolást”) is.34 A 
szövegrészletben a gondozói utasítás a 2. bemeneti térhez (a jelenhez) kapcsolódik, de bár-
mely időben, térben és bármely gondozó (Versh, T. P., Luster) szájából elhangozhatna. Ezek a 

 
32 Az, hogy a sírást, illetve a rohamot a Caddy-emlék váltja ki, a szövegvilág visszatérő jellemzői alapján 
állapítható meg, illetve például a (3)-ban idézett szövegrészlet is ezt támasztja alá. 
33 „Cant you shut up that moaning and slobbering.” 
34 A gondozók ezen megnyilatkozásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasók/befogadók felismerhes-
sék a különböző mentális terek közötti kapcsolatokat. 
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sajátosságok együttesen vezetnek el a gondozói megszólalások sémaszerűségéhez, és ezzel 
együtt a generikus térként való értelmezhetőségükhöz is. 

A gondozói megszólalás tehát Benjy és az olvasó számára egyaránt térépítőként szol-
gál. Az idézett szövegrészlet további térépítő elemei az előzőekben tárgyaltakhoz hasonlóak: 
az olvasó számára az újonnan megjelenő szereplő (Luster) és a kurziválás jelzi a 2. bemeneti 
térbe való átlépést. Az integrált tér elemei az (1) szövegrész kapcsán említett összefüggé-
sekre mutatnak rá: a két bemeneti tér közötti megfelelés, valamint Caddy és Luster „párba 
állítása” azt igazolja, hogy Benjy számára nem meghatározó, hogy éppen ki tölti be a gondozói 
szerepet. Ez az a mozzanat, amely lehetővé teszi a két bemeneti tér közötti megfelelések 
kialakulását. Az, hogy Benjy felcserélhetőnek tartja Caddy babusgatását Luster durva meg-
szólalásával, arra enged következtetni, hogy elméje a társas megnyilvánulások árnyalatait 
csak részlegesen érzékeli.35 
 
5.2.3.2. A gondozói megszólalás és a forgatókönyvszerűség összekapcsolódása 
 
Az alábbi idézet – a (9)-hez hasonlóan – egy olyan esetet szemléltet, amelyben a gondozói 
megszólalás/utasítás generikus térként értelmezhető. A példában a gondozói utasítás percep-
ciós mozzanatokkal, valamint egy, a figyelem előterébe kerülő forgatókönyvszerű esemény 
észlelésével kapcsolódik össze (lásd 9. ábra): 
 

(10) – Engem nem izgat – mondta Caddy. – Én elszaladok. 
– De el ám – mondta Quentin. 
– Elszaladok és sose jövök vissza többé – mondta Caddy. Sírtam. Caddy meg-
fordult, és azt mondta – Hallgass. – Elhallgattam. Aztán a patakban játszottak. 
Jason is játszott. Ő lejjebb volt, egyedül. Versh előjött a bokorból, és visszatett a 
vízbe. Caddy hátul csuromvíz volt, és csupa sár és én sírtam és ő odajött hozzám 
és leguggolt a vízben.  
– Hallgass – mondta. – Nem fogok elszaladni. – Elhallgattam, Caddynek olyan 
szaga volt mint a fáknak esőben. 
Mi baja, mondta Luster. Mér nem hagyja mán abba ezt a vernyogást, és játszik 
a patakban mint más ember. (25.o.)36 

 
35 Ez a sajátosság összefüggésbe hozható azzal, hogy az autisták gyakran viszonylag kis jelentőséget 
tulajdonítanak a társas kapcsolatoknak (Balázs–Miklósi 2015: 64). 
36 “I dont care.” Caddy said. “I’ll run away.” 
“Yes you will.” Quentin said. 
“I’ll run away and never come back.” Caddy said. I began to cry. Caddy turned around and said “Hush.” 
So I hushed. Then they played in the branch. Jason was playing too. He was by himself further down the 
branch. Versh came around the bush and lifted me down into the water again. Caddy was all wet and 
muddy behind, and I started to cry and she came and squatted in the water. 
“Hush now.” she said. “I’mnot going to run away.” So I hushed. Caddy smelled like trees in the rain. 
What is the matter with you, Luster said. Cant you get done with that moaning and play in the branch 
like folks. (13. o.) 
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9. ábra. A gondozói megszólalás és a forgatókönyvszerűség összekapcsolódása 

 
A percepciók ez esetben is a Caddy-emlék alapvető elemeiként jelennek meg (ilyen pl. Caddy 
illatának a fák szagával való azonosítása). Ezek az érzékelések egészülnek ki a patakban való 
játék forgatókönyvével. A monológ egészének szövegéből kikövetkeztethető, hogy Benjy 
múltjának és jelenének szerves részét képezi a ház körül végzett cselekvések – így a patakhoz 
való séta, a patakban való ücsörgés, fürdőzés, játék stb. – forgatókönyvszerű, gyakori ismét-
lődése. Ezt illusztrálja a fent idézett (10) szövegrészlet is. 

A (10)-ben a gondozói utasítás generikus térként való értelmezése a (9)-hez hasonló, 
és az olvasó számára térépítőként funkcionáló jegyek (a kurziválás, Luster feltűnése, a gondozó 
megszólalása) is azonosak a két példa esetében. A gondozói megszólalás a vizsgált esetek 
jelentős részében azt eredményezi, hogy Benjy tudata egy emlék, illetve egy múltbeli történés 
teréből visszatér a jelenbe: a múltba tévedt elmét, Benjy figyelmét a jelenből megszólító (gondo-
zói) hang az aktuális történésekre irányítja (vagyis Benjy számára térépítőként funkcionál). 

A (10) példa esetében számottevően több és bonyolultabb megfelelés ismerhető fel / 
teremthető meg az egyes bemeneti terek között, mint a (9) esetében. A gondozó és a gondozói 
tevékenység ekkor is adott, ám a gondozó szerepét és az ahhoz tartozó feladatokat a múlt 
terében ketten töltik be – Caddy szóval („Hallgass”), Versh pedig tettel („Versh (…) visszatett 
a vízbe”) lép interakcióba Benjyvel –, míg a jelenben csupán Luster utasításainak egy-egy 
részlete kapcsolódik az adott szerep-, illetve tevékenységi körhöz: a múltban Caddy csendre 
inti, a jelenben Luster a „Mér nem hagyja mán abba ezt a vernyogást” megnyilatkozással uta-
sítja arra, hogy hallgasson el; a múltban Versh a patakban való játékra ösztönzi, Luster azon-
ban csupán a „[mér nem] játszik a patakban mint más ember” kifejezéssel próbálja rábírni az 
adott cselekvésre. Ez utóbbi utasításhoz mindemellett (a szövegelőzmény szerint) tett is kap-
csolódik: „Luster (…) levetette a cipőmet és fölgyűrte a nadrágomat. – No, menjen csak be a 
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vízbe, oszt játsszon”.37 Ez az idézett részlet rávilágít arra, hogy korábban a jelenből mint be-
meneti térből a múlt mentális terébe való átlépést éppen a patakban való játék forgatókönyv-
szerű cselekvéssora idézte elő.38 Az pedig, hogy az említett forgatókönyvszerű esemény egy-
szer primer generikus térként funkcionál, máskor pedig a gondozói megszólalás generikus 
terének elemeit kiegészítve erősíti tovább a jelenetek közötti kapcsolatot, a faulkneri szöveg 
és a mentális terek összefüggésrendszerének komplexitására hívja fel a figyelmet.  

A (10) szövegrészben ábrázolt jelenetek egymásnak megfeleltethető elemei közé tar-
tozik a fent tárgyaltakon kívül a múltban a patakban játszó személyek (Quentin, Caddy és 
Jason), valamint a jelen bemeneti terében említett „más emberek” csoportja is. Bár az olvasó 
vélhetően érti, hogy ez utóbbi, Lustertől származó meghatározás csupán egy szófordulat, 
amely Benjy viselkedésének problematikus voltára kíván rámutatni, Benjy számára jelenthet 
kapcsolódási pontot a két jelenet között – erre utal, hogy a későbbiekben a szöveg ismételten 
visszatér a jelenből ennek a múltbeli eseménynek a terébe: 

 
(11) Mi baja, mondta Luster. Mér nem hagyja mán abba ezt a vernyogást és játszik 

a patakban mint más ember. 
Mér nem tartod ezt odahaza. Hát nem megmondták neked, hogy ne vidd ki az 
udvarrul. 
Még mindig asziszi, hogy övék a legelő, mondta Luster. Itt lenn meg senki se 
lássa a házbul. 
Mink lássuk. És az ember nem szívesen néz egy gyagyást. Még elviszi a sze-
rencséjét. 
Roskus jött és azt mondta, hogy menjünk vacsorázni (25–26. o.)39 

 
Az új bemeneti térben megjelenő „más emberek” tehát a golfozók (ezt támasztja alá az angol 
szöveg is, amelyben a folks szó is ismétlődik), akik a (10) példa 1. bemeneti tereként értelme-
zett jelenetben a patakban játszó emberekkel, Benjy testvéreivel állíthatók szembe. Érdemes 
emellett megjegyezni, hogy az említett jelenetbe való visszatérést a patakban való játék for-
gatókönyvén kívül egy akusztikus inger is motiválhatta, hiszen a „Még elviszi a szerencséjét” 
megnyilatkozás rokonítható Roskus „Nincs áldás ezen a házon” megnyilatkozásával, mely öt-
ször is visszatér a monológban – így Benjy számára ez a kijelentés felidézheti Roskus alakját, 
akinek az ezt követő szövegbeli megjelenései a szöveg értelmezését segítő térépítő elemek-
ként egyértelműsítik a bemeneti terek közötti váltást. 

A (10) szövegrészhez kapcsolódó 9. ábra tehát – a (11) szövegrészt, illetve az említett 
előzményeket és következményeket is tekintetbe véve – a 10. ábrán látható módon egészít-
hető ki:40   
 

 
37 …he took off my shoes and rolled up my trousers. “Now, git in that water and play” 
38 Lásd 10. ábra. 
39 What is the matter with you, Luster said. Cant you get done with that moaning and play in the branch 
like folks. 
Whyn’t you take him on home. Didn’t they told you not to take him off the place. 
He still think they own this pasture, Luster said. Cant nobody see down here from the house, noways. 
We can. And folks dont like to look at a loony. Taint no luck in it. 
Roskus came and said to come to supper. (14. o.) 
40 A kiegészítés egyúttal arra is rámutat, hogy a vizsgálatba bevont szövegrészletek terjedelmének 

növelésével a mikroszintű elemzés makroszintűvé alakítható. 
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10. ábra. A generikus terek hálózatának egy részlete 
 

5.3. Több percepcióhoz kötődő generikus terek 
 
A (12) idézet egy olyan esetet szemléltet, amelyben a generikus terek több különböző érzéki 
tapasztalatot is magukban foglalnak (lásd 11. ábra). 

 
(12) Nem tud maga eefújni egy gyertyát se – mondta Luster. – Nézze csak, maj én 

elfújom. – Lehajolt és fölfújta az arcát. A gyertyák elmentek. Elkezdtem sírni: – 
Hallgasson – mondta Luster. – Hallja? Nézze a tüzet, míg fölvágom a tortát. 
Hallottam az órát és hallottam Caddyt a hátam mögött és hallottam a tetőt. Esik 
még, mondta Caddy. Gyűlölöm az esőt. Gyűlölök mindent. Aztán a feje odajött 
az ölembe és sírt és Caddy magához szorított és elkezdtem sírni. Aztán a tüzet 
néztem megint és a csillogó sima foltok elmentek. Hallottam az órát és a tetőt 
és Caddyt. (61. o.)41 

 
41 “You cant blow out no candles.” Luster said. “Watch me blow them out.” He leaned down and puffed 
his face. The candles went away. I began to cry. “Hush.” Luster said. “Here. Look at the fire whiles I cuts 
this cake.” 
I could hear the clock, and I could hear Caddy standing behind me, and I could hear the roof. It’s still 
raining, Caddy said. I hate rain. I hate everything. And then her head came into my lap and she was 
crying, holding me, and I began to cry. Then I looked at the fire again and the bright, smooth shapes 
went again. I could hear the clock and the roof and Caddy. (32. o.) 
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11. ábra. A több percepciót tartalmazó generikus terek egy megvalósulása 

 
A több percepciót tartalmazó generikus tér a jelen bemeneti terét kapcsolja össze egy múltbeli 
emlék mentális terével. A jelenben Benjy Luster társaságában próbálja meg elfújni a születés-
napi tortán lévő gyertyákat, miközben a gondozó kérdést, illetve utasítást intéz hozzá, amelyek 
az érzékekhez kötődő tapasztalással függnek össze: „Hallja? Nézze a tüzet”. A feltett kérdésre 
a múlt terében – és annak a térnek a jellemzőihöz igazodva – Benjy mintegy válaszol is: „Hal-
lottam az órát és hallottam Caddyt a hátam mögött és hallottam a tetőt”. Ezzel együtt Caddyt 
párba állítja Lusterrel, és összekapcsolja egymással a két jelenetben hallható jelenségeket is 
– a jelenből elhallgatott, nyelvileg nem reprezentálódó, de esetlegesen hallható hangokat a múlt-
beli óraketyegéssel, a Caddyhez fűződő hangokkal és az eső kopogásával a tetőn. Ezen akusz-
tikus percepciók mellett a látás is fontos az adott példában: a tűz képe, a lángok látványa meg-
határozó, már-már bódítónak tűnik Benjy számára, emellett ez a vizuálisan észlelt jelenség kap-
csolja össze egymással a jelent és a múltbeli (felidézett) eseményt. 

Ezen percepciók képezik tehát a generikus tér főbb elemeit, ezek motiválják az idősíkok 
közötti váltást, és ezzel együtt Benjy számára térépítőkként is funkcionálnak. Ugyanakkor meg 
kell említeni azt is, hogy a „Hallja?” – „Hallottam” egyfajta szomszédsági párt alkot, és ilyen 
módon, a társalgás forgatókönyvét felidézve szintén támogathatják a két bemeneti tér közötti 
(elsődlegesen a percepciók által előidézett) váltást. Ez az észrevétel a magyar nyelvű szöveg 
esetében érvényes észrevétel, az eredetiben más típusú, méghozzá egy fonológiai asszociá-
ció jelenik meg, abban ugyanis két különböző szónak (here – hear) hasonlít egymáshoz nagy 
mértékben a kiejtése és az észlelése, és ez a hasonlóság teszi lehetővé az összekapcsoló-
dást. 

A gondozói szerepben megjelenő karakterek mellett a sírás jelensége is közös eleme 
a két bemeneti térnek: a jelenben Benjy, a múltban Caddy és Benjy is sír. Az olvasó számára 
térépítő elemként funkcionál a normál betűstílus kurzívvá válása, a kérdés és a rá adott vá-
laszként értelmezhető megnyilatkozás mint szomszédsági pár, Caddy személyének hirtelen 
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felbukkanása, valamint a tűz motívuma. Az integrált tér elemeiről szólva továbbra is fontos 
jellemző a Benjy életében gondozói szerepet betöltők egyenértékűsége, továbbá a tűz Benjyre 
gyakorolt hatása. 
 
5.4. Különböző forgatókönyvek összekapcsolódása: tipikus és elvont jellemzők 
 
Az előző példában láttuk, hogy a kérdés–válasz szomszédsági pár milyen forgatókönyvszerű 
sajátosságokat hordoz magában, és ez hogyan támogathatja az egyes bemeneti terek közötti 
váltásokat. A (12) idézet elemzése ugyanakkor a percepcióra helyezte a hangsúlyt, mivel ab-
ban a szövegrészletben (a mentális terek közötti kapcsolatok kiépülését motiválva) előtérben áll-
nak az érzéki tapasztalatok, és ezek mellett a váltás magyarázata szempontjából kevésbé 
tűnik lényegesnek a kérdésnek és a rá adott válasznak a tipikus társalgásokat felidéző jellege. 

A következő elemzésben azonban azt fogjuk látni, hogy ugyanez a jelenség egy más 
szövegösszefüggésben jelentős mértékben támogathatja a forgatókönyvszerű cselekvés ge-
nerikus térként való értelmezését. A (13)-ban a valamire való felmászás forgatókönyvét ismer-
hetjük fel, amely kiegészül a kérdés–válasz párhoz kapcsolódó forgatókönyvvel. Az alábbi 
szövegrészlet esetében tehát a generikus térben ez a két forgatókönyvszerűen megragadható 
(fizikai, illetve diszkurzív) tevékenység jelenik meg (lásd 12. ábra). 

 
(13) – Jól van – mondta Versh. – Magát fogják megverni. Nem engem. – Ment és 

föltolta Caddyt a fára, az első ágig. Láttuk a bugyija sáros fenekét. Aztán már 
nem láttuk. Hallottuk, hogy reszket a fa. 
– Mr. Jason aszonta, ha letörik azt a fát, megveri magukat mondta Versh. 
– Úgyis megmondom Caddyt – mondta Jason. 
A fa már nem reszketett. Fölnéztünk a mozdulatlan ágak közé. 
– Mit lát? – suttogta Frony. 
Őket láttam. Aztán láttam Caddyt virágokkal a hajában és egy hosszú fátylat, 
olyan volt, mint a csillogó szél. Caddy. Caddy. 
– Hallgasson mán – mondta T. P. – Még meghallják. Gyüjjön le gyorsan. – Rán-
gatott. Caddy. Megkapaszkodtam a falban. Caddy. T. P. rángatott. 
– Hallgasson mán – mondta. – Hallgasson. Gyüjjön le onnét gyorsan. (44–45. o.)42 

 
42 “All right.” Versh said. “You the one going to get whipped. I aint.” He went and pushed Caddy up into 
the tree to the first limb. We watched the muddy bottom of her drawers. Then we couldn’t see her. We 
could hear the tree thrashing. 
“Mr Jason said if you break that tree he whip you.” Versh said. 
“I’m going to tell on her too.” Jason said. 
The tree quit thrashing. We looked up into the still branches. 
“What you seeing.” Frony whispered. 
I saw them. Then I saw Caddy, with flowers in her hair, and a long veil like shining wind. Caddy Caddy 
“Hush.” T. P. said, “They going to hear you. Get down quick.” He pulled me. Caddy. I clawed my hands 
against the wall Caddy. T. P. pulled me. 
“Hush.” he said, “Hush. Come on here quick.” (23. o.) 
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12. ábra. Különböző forgatókönyvek összekapcsolódása 

 
Az 1. bemeneti térben Caddy Versh segítségével felmászik a fára, és Frony kérdést intéz 
hozzá, a 2. bemeneti térben pedig Benjy T. P. segítségével lemászik valahonnan a fal mellől, 
miközben magában válaszol Frony kérdésére. A mászás forgatókönyvszerű generikus térként 
való értelmezését az indokolja, hogy az adott mozdulat-, illetve jelenetsor képezi az emlék fel-
idézésének elsődleges motivációját (éppúgy, ahogyan az (1) szövegrészlet esetében a keríté-
sen való átbújás forgatókönyve is a mentális terek közötti váltáshoz vezet). Elsődlegesen tehát 
ez a cselekvéssor jelenti, illetve teremti meg a kapcsolatot a két bemeneti tér között, vagyis a 
mászás Benjy számára térépítőként funkcionál. Ehhez kapcsolódik hozzá Frony kérdése; ez 
a kérdés olyan tudásra kérdez rá, amelyet az adott időpillanatban csupán Caddy birtokol, vá-
laszt azonban mégis Benjy ad rá („Őket láttam”), átlépve ezzel egy másik mentális térbe / 
jelenetbe. E két forgatókönyvszerű cselekvés – amelyeket ha együttesen vizsgálunk, maguk-
ban foglalják a valahova való felmászást, a figyelést, a társaság többi tagja által érdeklődéssel 
kísért eseményt, az utasítást, majd a lemászás folyamatát – akár a leskelődés forgatókönyvé-
vel is összefüggésbe hozható. 

A forgatókönyvszerűség hangsúlyos jelenléte mellett a (13) szövegrészlet esetében az 
is megfigyelhető, hogy a jelenet bizonyos mozzanataihoz percepciók is kapcsolódnak. Benjy 
elméjében Caddy látványa – a korábban tárgyalt jelenetekhez hasonlóan – képeket, majd ro-
hamot hív elő. 

Az értelmezés még egy ponton kiegészítést igényel: a (12) ábra is mutatja, hogy ez – 
az (5)-höz hasonlóan – nem minden elemével illeszkedik a szöveg formájához. A második 
betűstílusbeli váltás ez esetben nem tekinthető térépítőnek. Ennek szövegelőzménybeli ma-
gyarázatai is vannak: a korábbi történések, kapcsolódások ismeretében érthetővé válik, hogy 
a (13)-ban ábrázolt jeleneteket miért csupán az említett két bemeneti térre osztjuk. Ugyanitt 
azonban számot kell adnunk arról, hogy a korábban a mentális terek, illetve a múlt- és jelenbeli 
jelenetek közötti váltásokat leképező tipográfiai megoldások funkciója miért és hogyan alakul 
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át. Lehetséges, hogy mindez a Benjy tudatában megelevenedő jelenetek, emlékek teljes ösz-
szekeveredését, a határok elmosódását, az átfedések jelenlétét jelzi. Ugyanakkor a betűstílu-
sok ilyen típusú váltakozása utalhat Benjy „hibás” érzékelésére is, vagyis arra, hogy a Caddy-
emlék számára egy olyan téren és időn kívüli jelenség, olyan erős és eleven emlék, hogy az 
attól való elszakadást Benjy kizökkenésként éli meg – és a szöveg ezt a betűstílus megváltoz-
tatásával érzékelteti. A jelölésmódnak ez a megváltozása azt támasztja alá, hogy a szöveg elem-
zése nem lehet mechanikus, hiszen a szövegbeli technikákat sem mechanikusan alkalmazza a 
szerző, valamint arra is rámutat, hogy a kurziválás fontos és vizsgálandó eleme a szövegegysé-
geknek, azonban mégsem minden esetben tekinthető (önmagában) térépítőnek. 

 
5.5. Az elemzések eredményeinek összefoglalása 
 
A fent bemutatott elemzések a vizsgált szövegrészlet egyes jeleneteivel összefüggésbe hoz-
ható generikus terek működésének felvázolására tettek kísérletet. A példák elemzése rámu-
tatott arra, hogy az önmagukban is rendkívül komplex szövegrészletek értelmezését bizonyos 
esetekben a regénybeli (szöveg)előzmények tovább nehezítik, illetve esetenként több külön-
böző értelmezést is sugallnak/megengednek egyszerre.  

Látható, hogy a különböző kategóriákba sorolt generikus terek nem csupán önmaguk-
ban, primer formájukban, hanem egymással összefonódva is értelmezhetők. Fontos ugyanak-
kor ezzel együtt azt is megemlíteni, hogy még az önállónak tekintett generikus terek sem fel-
tétlenül önmagukban állnak, hiszen a hozzájuk kapcsolódó szövegrészekben más generikus 
terekre történő utalások is megjelenhetnek. Így a generikus terek mentén abszolút elhatárolá-
sok nem várhatók el – ennek oka, hogy mind a forgatókönyvszerű cselekvések, mind a per-
cepciók által motivált váltások szerves részét képezik Benjy mindennapjainak. Az azonban 
általában megállapítható a szöveg elemzésével, hogy mikor mely motivációk tekinthetők el-
sődleges fontosságúnak a jelenetek közötti váltás lehetséges motivációi közül, ezt alapul véve 
pedig lehetőség nyílhat a vizsgált monológ egészét átfogó rendszer feltárására. Ezt a kérdés-
kört tárgyalja részletesebben a következő, 6. alpont. 
 
6. Kvantitatív elemzés 
 
A továbbiakban megkísérlem számszerűsíteni az elemzések eredményeit: áttekintem, hogy a 
generikus terek különböző kategóriái milyen gyakorisággal és milyen arányban fordulnak elő 
a vizsgált monológban. Az alábbi, 1.táblázat a mikroszinten megjelenő generikus terek számát 
mutatja meg. 

 

Generikus tér Szövegbeli előfordulás 

Primer percepció 23 

Primer forgatókönyvszerű cselekvés 30 

Primer gondozói megszólalás 12 

Percepció + forgatókönyvszerű cselekvés 7 

Percepció + gondozói megszólalás 4 

Forgatókönyvszerű cselekvés + gondozói megszólalás 14 

Egyéb/komplex 13 

Összes percepció 34 

Összes forgatókönyvszerű cselekvés 51 

Összes gondozói megszólalás 30 

ÖSSZES GENERIKUS TÉR 103 

1. táblázat. A különböző generikus terek szövegbeli előfordulásai 
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A táblázatból látható, hogy a monológhoz kapcsolódó 103 generikus tér hogyan oszlik meg az 
egyes kategóriák között. A korábban (5.1.) ismertetett skálához visszatérve megállapítható, 
hogy a generikus terek kb. egyharmada függ össze valamiféle percepcióval, és megközelítőleg 
a fele forgatókönyvszerű cselekvést (is) magában foglal. E két fő motiváció (illetve az ezek-
hez kötődő két kategória) az esetek 8%-ában, azaz 7 esetben együttesen és egyenértékűen 
van jelen – ezek az előfordulások arra utalnak, hogy a generikus terek közötti átfedés többféle 
lehet: nemcsak a gondozói megszólalás keveredhet a generikus terekhez járuló más elemek-
kel, hanem a skála két végpontját képező kategória is képes összekapcsolódni egymással. 

Megfigyelhető, milyen arányban fordulnak elő a skála végpontjaihoz rendelhető gene-
rikus terek önmagukban, illetve más mentális terekkel együtt állva. A percepciót tartalmazó 
generikus terek 68%-a primer megvalósulás; elenyésző részük (12%) társul gondozói meg-
szólalásokkal, míg a forgatókönyvszerű cselekvésekkel 20%-uk kombinálódik (1. diagram). 

 

 

1. diagram. A percepciós generikus terek eloszlása 

 
A forgatókönyvszerű cselekvésekhez kapcsolódó generikus terek 59%-a primer megvalósu-
lás, 27%-a gondozói megszólalással kapcsolódik össze, 14%-a pedig percepcióval való kom-
binálódás (2. diagram). 
 

 

2. diagram. A forgatókönyvszerű cselekvést tartalmazó generikus terek eloszlása 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy mind a percepciós, mind pedig a forgatókönyvszerű 
generikus terek esetében a primer megvalósulások fordulnak elő a legnagyobb arányban, va-
lamint hogy a forgatókönyvszerű generikus terek nagyobb arányban kombinálódnak a gondo-
zói megszólalásokkal, mint a percepciót tartalmazó generikus terek. Ez jelezheti azt is, hogy 
Benjy bevonása a társas cselekvésekbe forgatókönyvszerű események mentén történik, fel-
nőtt és gondozói utasítások keretében, hiszen a felnőttvilág bizonyos fokú aktivitást vár el 
Benjytől. 

A harmadik fő kategóriának, vagyis a gondozói megszólalásokat tartalmazó generikus 
terek kategóriájának önálló megvalósulásai az összesített adatoknak mindössze 12%-át teszik 
ki. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a gondozói megszólalások nem lehetnek fontos motivációi 
a jelenetek közötti váltásoknak; az előfordulási arány sokkal inkább arra enged következtetni, 
hogy a gondozói utasítások mint váltásmotivációk – ahogyan erre a korábbiakban is utaltam – 
ritkán fordulnak elő önmagukban. Ezt az értelmezést támasztja alá az is, hogy a percepciókkal 
és a forgatókönyvszerű váltásokkal összekapcsolódó gondozói megszólalások a gondozók 
megszólalásaihoz kötődő generikus terek 60%-át alkotják. Ilyenformán a szövegben megje-
lenő gondozói utasítások a generikus terek 29%-ában jelennek meg  

 

 

3. diagram. A gondozói megszólalást tartalmazó generikus terek eloszlása 

 
A gondozói megszólalásokhoz kapcsolódó generikus terek eloszlását szemléltető 3. diagram 
az 1. és a 2. diagramon megfigyelhető arányoktól eltérő eloszlást mutat: a percepciókhoz és 
a forgatókönyvszerűséghez kötődő generikus terek esetében a primer megvalósulások fordul-
nak elő a legnagyobb arányban, míg a gondozói megnyilatkozásokkal összefüggő terek első-
sorban forgatókönyvekkel társulva,43 azután önmagukban, a legkisebb arányban pedig per-
cepciókkal kombinálódva jelennek meg az elemzett monológban. 

Meg kell említeni mindezek mellett a komplex generikus terek kategóriáját is: az ebbe 
a kategóriába sorolható generikus terek a vizsgált monológban előforduló összes generikus 
tér 13%-át teszik ki. Ezekhez az adatokhoz kapcsolódóan elsősorban a makroszintű elemzés44 
lehet eredményes, amely rávilágíthat arra, hogy a 13 komplexként értelmezett mikroszintű ge-

 
43 A gondozói megszólalások forgatókönyvszerűséggel való kombinálódásának magas aránya valószí-
nűleg azzal függ össze, hogy a diskurzusok mindig valamilyen társas, gyakran forgatókönyvszerű szi-
tuációba ágyazva jelennek meg. 
44 A makroszintű vizsgálatot ez esetben olyan kutatásként értelmezem, amely alkalmas a generikus 
terek nagy hatókörű és komplex kapcsolatainak a feltárására, illetve kezelésére. Ilyen lehet például egy 
olyan elemzés, amely kiterjed annak a kérdésnek a megválaszolására is, hogy az esetenként üresnek 
látszó generikus terekhez kapcsolható (szövegbeli) előzményekben hány jelenetre visszamenően fe-
dezhető fel olyan generikus tér, amely hatással lehet az utána következő generikus terekre is. 
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nerikus tér mindösszesen nyolc nagyobb hatókörű generikus tér alá tartozik (ezek közül hét for-
gatókönyvszerű, egy pedig percepcióhoz kapcsolódik). Tehát a szöveghez tartozó generikus 
terek 8%-a nagyobb hatókörű mentális tér, amely az egymással lazább kapcsolatban álló be-
meneti terek közötti kapcsolatokat erősíti. 

Érdemes emellett megvizsgálni azt is, hogy általánosságban milyen gyakorisággal for-
dulnak elő önmagukban, illetve egymással kombinálódva a generikus terek. Az önmagukban 
álló generikus terek az összes adat 63%-át, a kombinálódó terek pedig 24%-át teszik ki. A 
fennmaradó 13% a komplex generikus tereket foglalja magában (4. diagram). 
 

 

4. diagram. A generikus terek primer, kombinált és egyéb/komplex megvalósulásai 

 
A kvantitatív elemzések hozzájárulhatnak az egyes generikus kategóriák, illetve kategóriata-
gok összegző áttekintéséhez. Miután a generikus tereket vizsgálva és alapul véve strukturált 
módon leírhatóvá váltak Benjy tudatbeli jelenetváltásai (vö. 5. alpont), a kvantitatív vizsgálat az 
elemzett monológhoz kötődő generikus terek gyakorisági adatainak feltárását tette lehetővé. Jól 
látható, hogy míg az önállóan megjelenő generikus terek az alapjai a kategorizálásnak, addig a 
társuló/kombinált terek – az előbbiekhez kapcsolódva – hálózattá szövik a generikus terek 
rendszerét.  Ezen hálózat áttekintése és pontos ismerete pedig a benne történő vizsgálódás 
eredményességéhez, így a szöveg árnyaltabb elemzéséhez és jobb megértéséhez járul 
hozzá. 
 
7. Összegzés 
 
A következőkben a kategorizálásra, az elemzésekre, a számszerűsítésekre reflektálva idézem 
fel, melyek voltak a dolgozat feltevései, és áttekintem, mennyiben bizonyultak azok tartható-
nak. A dolgozatban megfogalmazott első feltevés arra vonatkozott, hogy a tárgyalt monológ 
elemezhető a fogalmi integrációs modellt alapul véve, a második feltevés pedig azt fogalmazta 
meg, hogy az említett elemzési mód hozzájárulhat a szöveg jobb megértéséhez. A harmadik 
feltevés a generikus terek sémák menti feldolgozását, rendszerezését, a monológ asszociatív 
váltásainak hálózatszerűségét vetette fel. A negyedik feltevés azt mondta ki, hogy integrált 
terek elemzése a Benjy tudatával való azonosuláshoz vihet közelebb. 

A dolgozat első feltevésével összefüggésben megfogalmazható, hogy a fogalmi integ-
rációs modellt alapul vevő elemzés valóban hozzásegíthet a jelenetek, illetve a mentális terek 
közötti asszociatív váltások megértéséhez: a különböző típusú generikus terek (5.1.) segítsé-
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gével értelmezhetővé válnak a vizsgált szövegbeli jelenségek (5.2.–5.4.). Az elemzések ma-
gyarázatot adnak – vagy kínálnak – arra, hogy a különböző (ábrázolt) kontextusokban mi mo-
tiválhatja az asszociációs váltásokat.  

A második feltevést, amely szerint ez a leírási és ábrázolási mód hozzásegít az elme-
működés reprezentációjának alaposabb megértéséhez, ugyancsak alátámasztották az elem-
zések, hiszen az asszociatív jelenetváltásoknak a mentális terekkel összefüggő értelmezése 
rendszerbe illeszthető válaszokat adott arra a kérdésre, hogy Benjy elméjében milyen elemek 
motiválhatták a mentális terek, illetve a különböző jelenetek közötti váltást. Hozzáteendő, hogy 
a válaszok megtalálásával egyben megfogalmazható az az igény is, hogy mindez további vizs-
gálódásokat, ábrázolásokat, azoknak az egymással való összevetését, a komplex esetek tüze-
tesebb áttekintését vetíti a további kutatások irányába. 

A dolgozat harmadik feltevése azt mondta ki, hogy a válaszok megtalálásában a ge-
nerikus terek áttekintése a kulcsfontosságú, és hogy ezek kategorizálása teszi lehetővé a szö-
vegbeli asszociációs váltások sémáinak strukturálását is. Benjy elmeműködésének értelme-
zése során valóban a generikus terekhez kapcsolódóan váltak feltárhatóvá az asszociációs vál-
tások motivációi, valamint ezeknek a mentális tereknek az elemzése és megértése vezetett el 
az 5. fejezetben megfogalmazott tapasztalatokhoz. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a 
monológban reprezentálódó nem természetes elme működése sokkal összetettebb annál, 
mint hogy mikroszinten feldolgozható legyen: feltárásához makroszintű vizsgálatokra volna 
szükség. 

A negyedik feltevéssel összefüggésben megállapítható, hogy az egyes bemeneti te-
rek integrált tartalma az ábrázolt tudat működésének bizonyos fokú, de nem teljes megisme-
réséhez segített hozzá. Az integrált terek elemeinek áttekintése az egyes bemeneti terek ele-
meinek lehorgonyzásával olyan válaszokat adott az elemzésekhez, amelyek szerint bizonyos 
esetekben Benjy nem tud / nem akar különbséget tenni a gondozói szerepet betöltő személyek 
(mint értékek) között. Valóban csak az események percepciója, forgatókönyve mentén érzékeli 
a külvilágot a gondozói megszólalások irányító hálózatában. A további kutatások egy előzetes 
kérdése, hogy mennyiben járul hozzá a teljesebb megértéshez az integrált terek specifikusabb 
vizsgálata. 

Az elemzések során az rajzolódott ki, hogy Benjy elméje sémák mentén működik, ezek 
mentén érzékeli a világot. Léteznek egyszerűbb, tipikus asszociációi (5.1.), bonyolultabb (5.2.) 
és egészen komplex társításai (5.3., 5.4.). Tudatműködésének atipikusságát jelzi, hogy inkább 
forgatókönyvszerű események, semmint percepciók mentén működnek a tudatbeli ugrásai. 
Sematikus észlelései és reakciói függvényében létezik a világban. Mindezek mentén megfo-
galmazható az is, hogy az ábrázolt nem természetes elme működése bizonyos elemeiben 
rokonítható a természetes elmeműködéssel. 

 
8. Kitekintés 
 
A további kutatások lehetséges iránya a generikus terek további vizsgálata, mikro- és makro-
szintű kategorizációjának összevetése, valamint az egyéb/komplex kategória elemeinek ala-
posabb vizsgálata. De fontos lehet még az integrált terek hasonló kategorizációjának megal-
kotása is – megvizsgálva azt is, hogyan illeszkednek ezek a meghatározott generikus terek sa-
játosságaihoz. Emellett érdekes eredményekhez vezethet a regényben szereplő más monoló-
gok összevetése Benjy elemzett monológjával. Másodikként az értelmileg ép, ám érzelmileg 
labilis Quentin szemszögéből újfajta asszociációs váltások tanúi lehetünk, melyek új kérdése-
ket vetnek fel, ám az itt tapasztalható jelenségek hasonló eszközökkel történő elemzése felte-
hetőleg ugyancsak előremozdítja az olvasat kialakulásának folyamatát. Quentin és a regény 
többi monológjának vizsgálatával egyúttal közelebb kerülhetünk faulkneri ábrázolás a minél 
teljesebb megértéséhez is. 

További vizsgálódások tárgyát képezheti – a nem természetes narratológia tárgykörén 
belül maradva – a faulkneri reprezentáció más írói reprezentációkkal (pl. Darvasi László: Taligás, 
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Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd, Nádas Péter: Világló részletek) való összevetése, azok 
generikus terek mentén történő értelmezése. Ilyen módon komplexebb képet kaphatunk arról, 
hogy a fogalmi integrációs megközelítés miként és milyen hatékonysággal alkalmazható a 
nem természetes elme ábrázolásának leírása során, ezt követően pedig esetlegesen egy új 
olvasási stratégiát is megfogalmazhatunk az ilyen típusú szövegekhez. 
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