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 A nyelv és a beszéd, valamint az emberi lelki 
élet közötti összefüggések  évszázadok óta 
foglalkoztatják a kutatókat. Ezeknek az ösz-
szefüggéseknek a  vizsgálata a múlt század 
utolsó évtizedeiben a narratív pszichológia  ki-
alakulásával új lendületet kapott. Az elbeszélõ 
szövegek értelmezése során a személyiséget, 
illetve a kultúrát jellemzõ pszichológiai 
konstrukciók születtek. Saját kutatásainkban 
abból indultunk ki, hogy az elbeszélõ nyelv, 
az elbeszélés mint lelki tartalmakat hordozó 
komplex mintázat vizsgálata révén az emberi 
társas alkalmazkodás pszichológiai folyama-
taira vonatkozó, empirikusan ellenõrizhetõ 
tudományos ismeretek birtokába juthatunk. 
E kutatásokban a számítógépes nyelvészet 
és a nyelvtechnológia újabb eredményeire 
támaszkodtunk (László, 2005). 

Jelentõs életeseményeik elbeszéléseiben 
az emberek önmagukat fogalmazzák meg. 
Az elbeszélésekben kifejezésre jut az a mód, 
ahogy a jelentésadás folyamatában élmé-
nyeiket, a társas világhoz való viszonyukat 
megszervezik, ahogy identitásukat meg-
alkotják. Ha elfogadjuk, hogy az ember szá-
mos lényeges vonatkozásban történetekben 
és történetek révén konstruálja önmagát és 
saját pszichológiai valóságát, akkor joggal 
feltételezhetjük, hogy e történetek élmény-
minõségei a történetmondó ember viselke-
déses alkalmazkodására, az élethelyzetek-
kel való megbirkózásának várható módjaira 
és esélyeire vonatkozóan is fontos ismerteket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nyújthatnak. Ezeknek az élményminõsé-
geknek és élményszervezési módoknak a 
megismeréséhez olyan eszközökre, vagyis 
olyan módszerekre van szükségünk, ame-
lyek képesek az elbeszélés nyelvi alakza-
taiból megbízhatóan kibontani a pszicho-
lógiailag releváns jelentéstartalmakat. 

A narratológia az elbeszélések kompo-
zícióját illetõen véges számú alkotóelemet, 
és ezeknek az alkotóelemeknek véges szá-
mú variációját írta le. Az egyes alkotóelemek, 
illetve változataik a szöveg szintjén meg-
bízhatóan azonosíthatók. Ugyanakkor az 
elbeszélés így meghatározott komponensei-
hez élményszintû pszichológiai jelentések 
társíthatók. Az elbeszélés véges számú struk-
turális vagy kompozíciós „helyet” tartalmaz, 
amit ugyancsak véges számú, pszichológiai-
lag jelentésteli tartalommal lehet kitölteni, 
miközben a felszíni szöveg végtelenül 
változatos lehet. A narratív pszichológiai 
tartalomelemzés a számítógépes nyelvészet 
eredményeire támaszkodva ezt az összefüg-
gést aknázza ki. A tanulmányban a teljesség 
igénye nélkül bemutatjuk azokat a narratív 
elemeket, amelyek pszichológiai jelentéssel 
ruházhatók fel. 

A szereplõi funkciók 
  

Az élettörténeti epizódok elbeszéléseiben a 
szereplõk köre pszichológiai szempontból 
jól osztályozható. E tekintetben természete-
sen az elbeszélés nem áll egyedül, hiszen 
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például Mérei Ferenc (1984) a manifeszt 
álomtartalmak szereplõinek repertoárjából 
kötõdési jelentõségsorrendre következtet. 
Az elbeszélés, különösen az élettörténeti 
elbeszélés sajátossága azonban, hogy a 
szereplõk, vagyis a társak cselekedeteik-
kel nemcsak a cselekményt lendítik elõre 
(azaz nemcsak cselekményfunkcióik van-
nak), hanem a személyiségfejlõdés, illetve 
a személyiség állapota szempontjából 
lényeges interperszonális, pszichológiai 
funkciókat is képviselnek. A segítségnyújtás 
vagy védelmezés cselekményfunkciója jól 
értelmezhetõ a védekezés és a biztonság 
pszichológiai funkciója mentén, és egyál-
talán nem mindegy, hogy ezt a funkciót a 
szülõ a gyerekkel, vagy fordítva, a gyerek 
a szülõvel szemben gyakorolja. Utóbbi 
esetben olyan szerepvisszafordításról 
beszélhetünk, ami a gyerek számára ér-
zelmileg megterhelõ, bántalmazó jellegû 
kapcsolatformára utal. 

A szereplõk és funkcióik pszichológiai 
tartalomelemzése tehát a szövegben nem 
tetszõlegesen választott egységeket szám-
lál össze, hanem a szöveg lényegét alkotó 
narratív tulajdonságokra, szereplõkre és 
cselekedetekre épít úgy, hogy ezeknek a 
tulajdonságoknak ad pszichológiai értel-
mezést. Ezért nevezhetjük narratív pszi-
chológiai tartalomelemzésnek. A szereplõk 
pszichológiai funkcióival kapcsolatban Péley 
Bernadette (2002), Ehmann Bea (2002) és Har-
gitai Rita (2004) végeztek vizsgálatokat. Péley 
(2002) azt a feltételezését kívánta ellenõrizni, 
hogy az ifjúkori deviáns magatartásmódok 
mögött a korai tárgykapcsolatok zavarai, 
illetve e zavarok hibás kompenzációi hú-
zódnak meg. Ennek megfelelõen olyan 
epizódok elbeszélésére kérte vizsgálati 
személyeit, amelyekben a korai szelf-tárgy 
reprezentációk kifejezõdnek (például 
elsõ jó és elsõ rossz emlék, egy emlék a 
szülõkkel), a védekezés és biztonság (egy 
fenyegetõ helyzet, amit uralni volt képes, 

egy fenyegetõ helyzet, amit nem volt képes 
kontrollálni), az önértékelés, értékesség 
és az ehhez tartozó belsõ   erõfeszítések 
és támogatások (egy teljesítmény em-
léke) stb. megjelennek.   Az epizódok 
elbeszélésében felbukkant szereplõket 
négy kategóriába (szerepkörbe) osztotta: 
szülõk (anya, apa), szûk család, tág család, 
nem   rokonok. A szereplõk pszichológiai 
funkcióit huszonegy kategória segítségével 
elemezte, amelyek jól leírhatók voltak a 
bizalom-bizalmatlanság (például: „áruló”, 

„ellenség”), a kiszolgáltatottság (például: „el-
hagyó”, szorongató”) és a biztonságnyújtás 
(például: „védelmezõ”, segítõ”) mentén.   A 
szereplõknek a történetekben való eloszlá-
sából és a szereplõknek az egyes történe-
tekben tulajdonított funkciók eloszlásából 
a hipotézist egyértelmûen alátámasztó 
következtetéseket lehetett levonni.    

Téri-érzelmi távolságszabályozás 
  

A konkrét és szimbolikus tér szerepére 
az irodalmi szövegek kompozíciójában a 
huszadik század jelentõs narratológusai 
figyeltek fel. Mihail M. Bahtyin (1976) 
a románc koronotoposzát az ismétlõdõ 
motívumok téri viszonylatokban leírható 
mintázatával ábrázolja: a szerelmesek ta-
lálkoznak, akadályok visszatartják õket 
az egyesüléstõl, elszakadnak egymástól, 
végül újra egymásra találnak és egybe-
kelnek. Faragó Kornélia (2001) irodalmi, 
fiktív narratívumokat vizsgálva kísérletet 
tett arra, hogy meghatározza az irodalmi 
szövegekben megjelenõ konkrét és metafo-
rikus tereket és azok jelentõségét. Kiemeli 
azokat a téri motívumokban leképezhetõ 
toposzokat, amelyek egyrészt alá- és fölé-
rendelõ, másrészt mellérendelõ térviszony-
latokra utalnak az elbeszélésben. Az alá-fölé-
rendelõ viszonylatok visszatérõ mintázata 
megfogalmazható a földhözragadtság-fel-
emelkedés, elbukás-megdicsõülés, men-
ny-pokol mitikus eredetû toposzaiban. Az 
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interperszonális viszonyok szempontjából 
azonban kiemelkedõ jelentõségük van a 
mellérendelõ térviszonylatoknak is: a „tõle-
felé játéknak”, amely a közelség-távolság 
téri–emocionális viszonyában valósul meg. 
Northrop Frye (1998) szerint az érzelem 
mozgásának  két általános irányát jeleníti meg 
a tárgyhoz való közeledés: például szánalom 
formájában, és a tárgytól való távolodás: 
például félelem formájában. Az élettörténeti 
elbeszélésekben a közeledés-távolodás dina-
mikája az elbeszélõ mint a történet fõszerep-
lõje és a további szereplõk mint partnerek 
közötti kapcsolatszabályozásra és az elbeszélõ 
érzelemszabályozásának módjára utal. 

 A tárgykapcsolat-elméletekre és a 
szelf-fejlõdési elméletekre támaszkodva  
Pohárnok Melinda (2004) dolgozta ki a kö-
zeledés-távolodás pszichológiai jelentéseire 
vonatkozó feltevéseket. Eszerint létezik egy 
olyan interperszonális vagy interaktív tér, 
amely mindig az én és a másik viszonya 
alapján szervezõdik: a tér két végpontját az 
én és a másik adja meg, és egymás viszo-
nyában való mozgásuk a kapcsolat alapvetõ 
sajátosságának tekinthetõ. Az én és a másik 
viszonya leírható egyrészt konkrét, fizikai 
térben való mozgásokkal: a felé (vele) 

– tõle (nélküle) dimenzióban. Itt a másik 
viszonyában végrehajtott akciók mentén 
írhatjuk le a mozgást, például „odajött”, illetve 

„elment”. Másrészt az én és a másik viszo-
nya leírható az interaktív tér interszubjektív 
aspektusában is a megosztozás (megértés), 
illetve a megosztozás hiánya (nem-megér-
tés) állapotaival. Ekkor a másik viszonyában 
átélt mentális állapotok – vágyak, érzések, 
szándékok – jelzik a közelséget, illetve a 
távolságot. Például „tetszett nekem” illetve 

„nem bocsátott meg”. 
Pohárnok (2004) borderline nõbetegek 

élettörténeti elbeszéléseit hasonlította össze 
életkorban nekik megfelelõ major depresz-
sziós nõbetegek hasonló történeteivel. A 
borderline személyiségszervezõdés pszicho-

dinamikájára vonatkozóan Margaret Mahler 
értelmezésébõl indult ki, aki szerint a pato-
lógiát a szeparációs-individuációs folyamat 
zavara okozza. Ezeknél a személyeknél 
az anyától való leválás olyan krízissel járt, 
amelyben minden egyes távolodási próbál-
kozás alkalmával a végleges elhagyatás 
fenyegetettségét élték át. A közelség viszont 
azzal fenyegette õket, hogy én-határaik 
elmosódnak, elveszítik önálló identitásukat. 
A borderline személyek felnõtt kapcsolataik-
ban újraélik a szeparációs-individuációs 
folyamat kríziseit. Az eredmények megerõsí-
tették Pohárnok várakozását. Amíg a köze-
ledések-távolodások abszolút számában 
nem volt különbség a két csoport között, a 
borderline személyeknél lényegesen több 
közeledés-távolodás váltás volt megfigyel-
hetõ. Ezek a váltások gyakran egyetlen kije-
lentésen belül jelentkeztek, például: „Hát 
ilyen nagy szerelem volt, de tudom, hogy 
amikor beteljesült (közeledés), akkor ilyen 
nagyon idegennek éreztem (távolodás)”. 

Az elbeszélõi perspektíva
pszichológiai elemzése 
  

A történet elbeszélõje gyakran nemcsak be-
mutatja szereplõit, illetve a szereplõi által vég-
zett cselekvéseket vagy a szereplõivel történ-
teket, hanem emellett arra is lehetõsége van, 
hogy az események és azok körülményeinek 
egy részét vagy akár egészét a szereplõ 
nézõpontjából mutassa be. A szereplõ pers-
pektíváját érvényesítõ történetbõl így nemcsak 
arról értesülünk, hogy mi történt, hanem 
az eseményeket a szereplõ tapasztalatain 
mintegy átszûrve ismerjük meg. Formálisan 
a narratív perspektíva fogalmát úgy határoz-
hatjuk meg, mint mindazon nyelvi eszközök 
összességét, amelyek a történet világát – az 
eseményeket, az események körülményeit, 
ami a többi szereplõ bemutatását is magában 
foglalhatja – ahhoz a személyhez kapcsolják, 
akinek a perspektíváját a történet elbeszélõje 
érvényesíti. 
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Az elbeszélõi perspektíva hordozza azo-
kat a tudatállapotokat, amelyek az esemé-
nyekkel összefüggésben az elbeszélõt, illet-
ve az elbeszélés szereplõit jellemzik, ezért 
az események bemutatásának elemzésében 
az elbeszélõi perspektíva vagy nézõpont 
kitüntetett helyet foglal el. Egyes szerzõk 
(például Bal, 1985) a narratív kompozíció 
– az események és tudatok egymásra vonat-
koztatása – kulcsának tekintik.  

Az elbeszélõi perspektíva pszichológiai 
implikációinak kibontására és operacio-
nalizására – a perspektíva pszichológiai sík-
ján – az önéletrajzi elbeszélésben Pólya Tibor 
(1999; 2004) tett kísérletet. Pólya szerint az 
élettörténet elbeszélõje két pozíció érvénye-
sítése között választhat: az elbeszélõ „a törté-
net elbeszélõje” pozícióból úgy beszélheti el 
az eseményeket, ahogy azokat felidézéskor 
látja, a „történet elbeszélõje mint a történet 
szereplõje” pozícióból pedig úgy, ahogy 
az eseményeket eredetileg megtapasztalta. 
A két pozíció elhatárolásához Pólya a 
beszélõhöz kapcsolt tér-idõi rendszer fo-
galmát használta fel. Ez azt jelenti, hogy 
például az önéletrajzi elbeszélés elbeszélõje 
olyan nyelvi szubjektumként fogható fel, aki 
egy háromdimenziós koordinátarendszer 
centrumában helyezkedik el. A rendszer 
dimenziói a személyre, idõre, illetve helyre 
utaló deiktikus kifejezések, így többek közt 
a személyes névmások, az idõi és téri határo-
zószók és az igeidõ. Az elemzés a deiktikus 
kifejezések azon fontos jellemzõjére épít, 
hogy a deiktikus kifejezések jelentése csak 
a kontextus ismeretében állapítható meg. 

„Az én most itt vagyok” mondatot véve 
példaként az, hogy kire vonatkozik az „én” 
személyes névmás, továbbá az, hogy mi-
lyen idõpontot, illetve helyet jelölnek meg 
a „most” és az „itt” szavak és a jelen idejû 

„vagyok” igealak, csak akkor tudhatjuk meg, 
ha ismerjük azt a kontextust, amelyben ez 
a mondat eredetileg elhangzott. A háromdi-
menziós deiktikus rendszer fogalma segítsé-

gével a következõképpen határozható meg, 
hogy az önéletrajzi elbeszélõ a „történet 
elbeszélõje” vagy a „történet elbeszélõje 
mint a történet szereplõje” pozíciót foglalja 
el. Amikor az elbeszélõ egy történet elbeszé-
lésébe kezd, a narratív szöveg deiktikus cent-
ruma általában az elbeszélés szituációjához 
kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a szöveg 
egyes szám elsõ személyû névmása a „tör-
ténet elbeszélõje” pozícióra vonatkozik, és 
az idõre és a helyre utaló deiktikus kifeje-
zések közül a közeliek (például „ekkor”, „itt” 
stb.) az elbeszélés aktuális helyzetére, a távo-
liak („akkor”, „ott” stb.) a felidézett esemény-
re vonatkoznak. Ugyanígy az elbeszélõ 
jelen idejû igealakot használ az elbeszélés-
sel egy idõben végbemenõ cselekvésre, és 
múlt idõt az elbeszélt eseményre. Amikor 
viszont az elbeszélõ a „történet elbeszélõje 
mint a történet szereplõje” pozíciót foglalja 
el, akkor az idõre és helyre utaló deiktikus 
kifejezések közül a közeliek, illetve a jelen 
idejû igealakok az elbeszélt, azaz felidézett 
eseményre vonatkoznak, nem pedig a felidé-
zés aktuális helyzetére. Mivel a személyes 
névmások a téri és idõi határozószókkal, 
illetve igeidõvel ellentétben nem oszthatók 
két – egy közeli és egy távoli – egymástól 
alakjukban is megkülönböztetett pólusra, 
valójában az igeidõ megváltozása, illetve a 
határozószók ezen közeli-távoli váltása alap-
ján valószínûsíthetõ a személyes névmás 
váltása is a „történet elbeszélõje” és a „törté-
net elbeszélõje mint a történet szereplõje” 
pozíciók között.  

Újabban az élményszervezõdésre és 
a szelf-reflexivitásra irányuló funkcionális 
vizsgálatok szempontjainak megfelelõen 
Pólya (2004) a narratív pozicionálás helyett 
az elbeszélõi perspektíva idõi síkjára helyezi 
a hangsúlyt. Az élettörténeti narratívum az 
eseményeknek minimálisan két idõsíkját 
kezeli (kevés kivételtõl eltekintve nem is 
kezel többet). Az elbeszélés helyzetének, 
az élettörténet-mondás eseményének idõi 
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síkját, és az élettörténetben elbeszélt esemé-
nyek idõi síkját. A két idõsíknak megfelelõen 
a narratív perspektívának négyféle változata 
létezik. Visszatekintõ narratív perspektíva 
esetén az elbeszélõi nézõpont az elbeszélés 
helyzetéhez, az elbeszélés tartalma pedig 
az elbeszélt eseményekhez kapcsolódik 
idõben. Átélõ narratív perspektíva esetén 
mind az elbeszélõi nézõpont, mind a narra-
tív elemek az elbeszélt események idejében 
lokalizáltak. Újraátélõ narratív perspektíva 
érvényesítésekor az elbeszélõi nézõpont 
és a narratív elemek egyaránt az elbeszélés 
helyzetéhez kapcsolódnak. A negyedik 
variáció gyakorlatilag nem fordul elõ. 

Az az elemzési apparátus, amely az el-
beszélõi perspektíva megragadásával  az 
elbeszélt élettörténeti események tudattartal-
mi beágyazását írja le, a szöveg jól definiál-
ható nyelvi tulajdonságaira épít. Ezáltal lehe-
tõséget nyújt arra, hogy az identitásállapotok 
vizsgálatára alkalmazzák. Pólya (2004) fiatal 
homoszexuálisokkal és IVF (lombikbébi) 
programban részt vevõ nõk kritikus életepi-
zódjairól készített narratív interjúkat. Az elsõ 
esetben a személyeknek azt az eseményt 
kellett elmesélniük, amikor a családjuknak 
elmondták, hogy homoszexuálisok. A 
második esetben azt a helyzetet mesélték el a 
személyek, amelyben megtudták, hogy nem 
lehet gyerekük. Mindkét helyzet az identitás 
központi kategóriáját érinti, így a velük kap-
csolatos élmények szervezõdési módjából 
a személyek identitásállapotára, elsõsorban 
az identitás érzelmi összetevõjére vonatko-
zó következtetések levonására nyílott lehetõ-
ség. A következtetések helyességének 
ellenõrzésére Pólya az interjú alkalmával 
az identitásállapotot mérõ kérdõíveket is 
felvett a személyekkel. A két adatcsoport, 
vagyis a narratív perspektíva alkalmazása 
az élettörténeti epizód elbeszélésében és az 
identitásállapotra vonatkozó adatok szoros 
összefüggést mutatott. A visszatekintõ narra-
tív perspektíva érzelmileg kiegyensúlyozott 

identitásállapottal járt együtt, míg az átélõ és 
az újraátélõ perspektívák esetén a kérdõíves 
adatok identitásbizonytalanságot, érzelmi 
kiegyensúlyozatlanságot jeleztek. 

 Az idõélmény szerepe a narratívumban 
  

Az idõi szervezés az élettörténeti elbeszélé-
sek olyan bensõleges sajátossága, ami össze-
függésbe hozható intrapszichés folyamatok-
kal és állapotokkal. Az elemzést megköny-
nyíti, hogy az idõviszonyok azonosítása az 
igeidõk, az igeszemlélet és az idõhatározók 
alapján a szöveg szintjén biztonságosan 
elvégezhetõ. A legkézenfekvõbb, egyszer-
smind a szöveg szintjén a legegyszerûbben 
elvégezhetõ feladat az igeidõk használata és 
a pszichológiai folyamatok közötti összefüggé-
sek vizsgálata. Erre korábban több kísérlet is 
történt. Milton Rokeach és Richard Bonier 
(1960) TAT képekre adott szövegek alapján 
azt találták, hogy a zárt és a nyílt gondolko-
dású személyek között a múlt idejû igék 
használatában nem volt különbség, ám a nyílt 
gondolkodásúak következetesen több jelen 
idejû, a zárt gondolkodásúak pedig több jövõ 
idejû igét használtak. James W. Pennebaker, 
Tracy J. Mayne és Martha E. Francis (1997) 
vizsgálatában az elbeszélõ által átélt stressz 
szintje  negatívan korrelált a múlt idõ haszná-
latával, azaz minél több múlt idejû ige volt 
a szövegben, annál kisebb aktuális stresszt 
váltott ki az elbeszélés. 

Az idõi szervezés elemzése az alábbi 
szempontok szerint történhet: 
1. Az elbeszélt esemény(ek) és az élettör-

ténet valóságos (biológiai, pszichológiai 
és szociális) kronológiájának viszonya. 
Mely életszakasz(ok)ból származnak az 
esemény(ek)?  

2. A történet „sûrûsége”, az esemény való-
ságos és elbeszélt idõi kiterjedésének 
viszonya, például az idõ megállítása 
vagy kitágítása. 

3. Az elbeszélés idõi perspektívája, illetve 
ennek változásai (jelen, múlt, jövõ). 
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4. Az elbeszélés kronológiai mintája: kilen-
gések az egyenes vonalú elõrehaladás-
hoz képest, illetve az idõi ingadozások-
hoz kötõdõ jelenségek. 
Az elbeszélésben kifejezõdõ idõélmények 

más szempontból is elemezhetõk. Ehmann 
(2004) részletesen áttekinti az idõélményhez 
kötõdõ pszichológiai jelenségeket. A jövõidõ 
hiánya frusztrációra, a visszautasítás élmé-
nyére utal. A teljes jelenidejûség, a ciklikus-
ság, amelybe az örökkévalóság is beletarto-
zik, a realitásélmény sérülésérõl tanúskodik. 
Az idõ fragmentációja, amikor az események 
között széttöredeznek az idõi kapcsolatok, 
az én-határok pszichotikus felbomlására utal. 
A borderline és narcisztikus kórisme egyik 
jellemzõ vonása az idõ fragmentációja. En-
nek súlyosabb változata az idõi kapcsolatok 
teljes megszûnése, ami szkizofrén állapotok-
ban vagy szenilitás esetén figyelhetõ meg.  
  

Narratív értékelés 

A narratív értékelés szerves része, lényegi 
mozzanata az elbeszélésnek. Erre Willam 
Labov éppen élettörténeti elbeszélések elem-
zésével világított rá (Labov – Waletzky, 1967). 
Labov serdülõkorú fiataloknak tett fel olyan 
kérdéseket, mint például: „Voltál-e valaha 
már életveszélyben?” vagy „Verekedtél-e már 
nálad nagyobb fiúval?”. Ha igenlõ választ ka-
pott, elmeséltette magát az eseményt. Jóllehet 
Labovot elsõsorban az eseményszekvencia 
és a történetszekvencia közötti viszony érde-
kelte, és ennek alapján különböztetett meg 
az eseményen belüli sorrendi helyzethez 
képest elmozdítható illetve nem elmozdítható 
kijelentéseket – utóbbiakat tekintve az elbe-
szélés alapvetõ, ún. narratív kijelentéseinek 
vagy csomópontjainak. Azt is felismerte, hogy 
egy esemény elbeszélésének nemcsak a nar-
ratív kijelentések a szükségszerû alkotórészei, 
hanem azok az eszközök is, amelyek révén 
az elbeszélõ világossá teszi, hogy nem egy 
puszta eseményszekvenciát sorol fel, hanem 
történetet mond, aminek értelme, jelentése 

van. A legfontosabb ilyen eszköz az értékelõ 
kommentár, ami az elbeszélõ személyes viszo-
nyát fejezi ki az eseményhez. Az értékelõ kom-
mentár azonban nemcsak önálló kijelentés 
formájában jelenhet meg, hanem lehet maga 
is narratív kijelentés. Egy eseménynek vagy 
folyamatnak az elbeszélésben megjelenõ ér-
zelmi és kognitív értékelése az eseménnyel 
vagy folyamattal összefüggõ intrapszichikus 
történések fontos mutatója lehet. Ugyanakkor 
az értékelést, noha szervesen hozzátartozik 
az elbeszéléshez, a szöveg szintjén még a 
pozitív-negatív dichotómia mentén is nehéz 
tetten érni. A narratív pszichológiai tartalom-
elemzésben ezért – szemben a többé-kevésbé 
automatizálhatónak tûnõ elemzési szempon-
tokkal – célszerû olyan szövegközeli eljárást 
igénybe venni, amely az énre, a társakra, illet-
ve a szituáció lényeges elemeire vonatkozó 
teljes kijelentéseket vesz figyelembe. Ezt 
tette Geoffrey M. Stephenson, László János, 
Ehmann Bea, Robert M. H. Lefever és Robin 
Lefever (1997), amikor szenvedélybetegek 
terápiás naplóiban az én-re vonatkozó pozi-
tív, például: „Szeretnék meggyógyulni” vagy 

„ma jobban éreztem magam, mint bármikor”, 
negatív, például: „Ma reggel depressziós 
hangulatban ébredtem” vagy „Utálom meg-
játszani magam a társaim elõtt”, a terápiára 
vonatkozó pozitív, például: „S példája ko-
moly bátorítást adott nekem” vagy „Nagyon 
élveztem K kollázsát”, negatív, például: 

„Úgy éreztem, legszívesebben kimennék a 
ma reggeli csoportról” vagy „Belehalok, ha 
holnap nekem kell szerepelnem a csoport 
elõtt”, illetve a külvilágra vonatkozó pozitív, 
például: „Nagyon jólesett a feleségem Bálint-
napi üdvözlõkártyája”, és negatív, például: 

„Nem számítok arra, hogy családom jobb 
lesz hozzám, ha kimegyek innen” kijelen-
téseket különített el, és a három arányából, 
valamint az idõi változás trendjébõl a gyó-
gyulási esélyekre következtetett.  

Az értékelés elemzésének nyersebb 
formája a pozitív és negatív érzelmekkel 
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terhelt szavak és kifejezések szótárának 
alkalmazása. Ilyen szótárak a hetvenes 
évektõl készülnek, például az Oxfordi 
Érzelem Szótár vagy a Linguistic Inquiry 
and Word Count LIWC 2001 (Pennebaker 
et al., 2001). E szótárak hátránya, hogy 
az elbeszélõi nézõpontot eleve adottnak 
tekintik, nem tudják megkülönböztetni 
az érzelmi és kognitív értékelést, illetve az 
értékelés tárgyát, elõnyük viszont, hogy 
az elbeszélés érzelmi-hangulati tónusáról, 
ennek ingadozásairól viszonylag pontos 
képet adnak.  
  

 Narratív koherencia 
  

Az elbeszélésben a külsõ és belsõ világ 
eseményei ésszerû rendben jelennek meg. A 
narratív koherencia mértéke az élettörténeti 
epizódokban, illetve magában az élettörténeti 
elbeszélésben a belsõ állapotok, intrapszichés 
történések érzékeny mutatójának tûnik. Aaron 
Antonovsky (1987) szerint az emberek általános 
egészségi állapota is összefüggésben van azzal, 
hogy élettörténetüket mennyire koherensnek 
élik át. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az 
élettörténeti elbeszélés koherenciáját a szöveg 
szintjén igen nehéz operacionálisan megra-
gadni, hiszen, pusztán a cselekmény síkján ma-
radva, a legegyszerûbb történeteket is bonyo-
lult oksági láncolatok kötik össze, s ekkor még 
nem vettük figyelembe sem az elõzõekben 
elemzett további koherencia-tényezõket, 
sem pedig a cselekvési sík és a tudatossági 
sík összhangját. Az élettörténeti szöveg kohe-
renciájának megállapítására Craig R. Barclay 
(1996) javasolt elemzési sémát, azonban ez 
a séma elsõsorban a koherenciaképzésben 
szerepet játszó alkotóelemeket, mintsem a 
koherencia mérésének eljárását tartalmazza. 
A narratív koherencia szövegszintû mérésére a 
Memphisi Egyetemen Art Graesser vezetésével 
folytatnak kutatásokat. Az általuk kifejlesztett 
COH-METRIX szövegelemzõ program hat 
különbözõ koherenciaelemzõ modult tar-
talmaz a kauzális, intencionális, temporális, 

referenciális, téri és strukturális kohézió mé-
résére, tehát célzott módon az elbeszélésekre 
jellemzõ koherenciamutatókat kezeli mintegy 
250 nyelvi marker alapján (Dufty et al., 2004). 
Mindazonáltal pillanatnyilag a történetko-
herencia megállapítására a globális becslés 
tûnik az egyedüli hozzáférhetõ eljárásnak, 
amikor is a szöveget független értékelõk íté-
lik meg a koherencia szempontjából. Ezt az 
eljárást alkalmazta Pennebaker (2001), aki 
a traumatizáló vagy stresszkeltõ esemény 
írásos elbeszélését kérte érzelmi zavaroktól 
szenvedõ személyektõl. A személyeknek az 
írást három-öt napon keresztül meg kellett 
ismételniük. A lelki és testi egészség változását 
a semleges témáról író kontrollcsoporthoz 
képest számos változó mentén ellenõrizte, 
például nézte az immunmûködés változását, 
a betegállományban töltött napok számát stb. 
Az írásos elbeszéléseknek a kognitív és érzelmi 
mûködésekre utaló szószintû tartalomelemzé-
se mellett független személyekkel megítéltette 
a napról napra írott elbeszélések történetko-
herenciáját is. Míg a feszültségkeltõ élmények 

„kiírása” általában az egészségi állapot kedvezõ 
változásához vezetett a kontrollcsoporttal 
történõ összehasonlításban, a legjelentõsebb 
javulás azoknál a személyeknél következett 
be, akiknek negatív emocionális színezetû, 
kevéssé koherens története az ötödik napra 
pozitív érzelmi irányba mozdult el, és kohe-
rensebbé vált. 

Magyar nyelven az élettörténet koheren-
ciájának a szöveg szintjén történõ azono-
sítására Papp Orsolya (2004) tett kísérletet. 
Modellje a koreferencialitás elvére épül, 
vagyis a szöveg koherenciájának mértékét 
a benne elõforduló azonos vagy hasonló 
referenciájú szavak sûrûsége jelezné. A 
koherencia mérése még ebben a szószintû 
elemzésmódban sem könnyû feladat. A 
koreferencialitást legnyilvánvalóbban meg-
valósító ismétlésnek számos rejtett formája 
van a variációktól egészen az antitézisekig 
(Fónagy, 1990).  
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 A szelf-referencia pszichológiai jelentései 
  

Az élettörténeti elbeszélések szükségkép-
pen én-elbeszélések, amennyiben a narrátor 
és a fõszereplõ definíciószerûen az én. Az 
elbeszélés az én élményeirõl szól. Az viszont 
nem szükségszerû, hogy saját élményeinek 
felidézésekor az elbeszélõ kizárólag szubjektív 
tapasztalatairól adjon számot, figyelmen kívül 
hagyva partnereinek élményeit. Másrészt 
elõfordulhat az is, hogy az elbeszélésbõl hi-
ányoznak az én élményei, mintegy kimarad 
az én. Az elbeszélõ szöveg szintjén az én 
jelenléte az önhivatkozásokban nyilvánul 
meg. Hargitai (2004) Szondi Lipót sorsana-
lízisének fogalmaira támaszkodva tekinti át 
az én jelenlétének vagy távol maradásának 
lehetséges pszichológiai jelentéseit. A sor-
sanalízis én-elmélete az ént két, polárisan 
ellentétes énes-ösztönfaktorra építette: az 
egyik a birtoklás ösztönös vágya, azaz az én-
beszûkítés, míg a másik a „mindenné válás”, 
azaz a létezés ösztönös vágyából táplálkozó 
én-kitágítás. A fenti faktorokon belül két-két 
ellentétes tendencia (introjekció vs. negáció; 
projekció vs. infláció) biztosítja a személy ön-
fenntartását, autonómiáját, a valósághoz való 
alkalmazkodását és integrációját egyaránt.  

A fenti megközelítés értelmében csupán 
a szelfre vonatkozó nyelvi markerek finom 
arányait figyelembe véve különbséget tehe-
tünk a birtoklás és a létezés dominanciájával 
jellemezhetõ, illetve az énérzés rendkívüli 
csökkenésével, az én nagyfokú elszegénye-
désével leírható pszichés állapotok, s volta-
képpen az ezeket reprezentáló élettörténeti 
narratívumok  között. 

 A tagadás 
  

Az élettörténeti elbeszélésekben gyakran 
jelennek meg tagadó formák. Az idõtagadás 
(például: soha, semmikor) pszichológiai je-
lentésérõl a traumatikus élmények kapcsán 
korábban már volt szó. A tagadás bizonyos 
esetekben ambivalenciát jelenít meg, például 

megfordítja a jelentést vagy kiemeli az adott 
konstrukció egyik vagy másik pólusát, ám ma-
gát a jelenséget mégsem tagadja. Az ambiva-
lens tagadás (például: nem, sem, fosztóképzõs 
tagadás) magában hordozza egy alternatív 
perspektíva létezését, ezáltal jelenítve meg a 
gátlás jellegû pszichés alkalmazkodást. Ezzel 
szemben az ún. megsemmisítõ vagy – Bahtyin 
szóhasználatával élve – absztrakt tagadás 
(például: sehol, soha, senki) nem az egyik 
vagy másik pólust tagadja, hanem megsem-
misíti, mintegy törli magát a konstrukciót is. E 
megsemmisítõ tagadás utal az énes veszélyre, 
a destrukcióra. 

Szondi (1956) sorsanalízisének én-elmé-
lete szerint a tagadás nem intellektuális 
folyamat, hanem az én legáltalánosabb, 
legemberibb és – bizonyos esetekben 

– legfatálisabb állásfoglalása. E „nemet 
mondás” formája és különösen mértéke 
gyakran meghatározza az egyén és a közös-
ség egymáshoz való viszonyát: a negációs 
funkció biztosítja az egészséges ember kör-
nyezetéhez és morális standardokhoz való 
alkalmazkodását, ez garantálja a társadalom 
mûködõképességét bizonyos ösztöntörek-
vések és képzetek elfojtása, gátlása és elide-
genítése révén. A „nemet mondás” azonban 
szélsõséges mértékben is megjelenhet: a 
tagadás túlsúlya mögött a világ értéktelení-
tése áll, amely minden esetben valamilyen 
énes veszélyre, destrukcióra utal. A tagadás 
dominanciája ebben az esetben például a 
preszuicidális szindróma beszûkülésének, 
illetve az alkoholizmus vagy a narkomá-
nia következtében fellépõ autoagresszió 
negativizmusának feleltethetõ meg.  

A narratív pszichológiai tartalomelemzés 
automatizálása: a LAS-Vertikum 

 A számítógépes technológia új eredményei 
megteremtették a komputeres minõségi 
szövegkutatás lehetõségét (lásd Neuendorf, 
2002). A narratív elemzésben s még számos 
más területen ezek az eklektikus eszközök 
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jóval hatékonyabbnak bizonyulnak, mint a 
pusztán minõségi vagy pusztán mennyiségi 
módszerek. A már meglévõ és a folyamatosan 
keletkezõ bonyolult számítógépes programok 
gyors hipertextelemzésre is képesek, ez pedig 
lehetõséget teremt arra, hogy a valamely 
populáció által elõállított összes szöveget 
egyetlen hatalmas adatbázisként kezelhessük. 
Ez ma még szinte felmérhetetlen elõnyöket 
kínál az elbeszélés megközelítésében, hi-
szen képes a narratívumok strukturálatlan 
tartalmi szempontjait strukturálni. Más sza-
vakkal – az orvostudományban használatos 
modern képalkotó eljárások analógiájára 

– képessé tesznek arra, hogy az „esetek 
közötti elemzés” módszerével olyan tartalmi 
mintázatokat fedezhessünk fel a terjedelmes 
szövegbázis „mélystruktúrájában”, amelyek a 
tartalomelemzés hagyományos „olló-ragasztó” 
módszerei számára igen nehezen volnának 
megközelíthetõek. 

A narratív pszichológiai tartalomelemzés-
re épülõ kutatási és elméletalkotási straté-
giának fontos feltétele olyan számítógépes 
tartalomelemzõ programok kifejlesztése, 
amelyek viszonylag nagy biztonsággal 
képesek nagyobb szövegbázisokban a pszi-
chológiai tartalmakat hordozó narratív kate-
góriákat a nyelvi mintázatok szintjén azono-
sítani. A programoknak képeseknek kell 
lenniük a találati gyakoriságokat rendezett 
formában regisztrálni, illetve az így kapott 
adatokkal megfelelõ statisztikai mûvelete-
ket elvégezni. Kutatócsoportunk ebbõl a 
célból fejlesztette ki a Lin-Tag szó feletti 

narratív pszichológiai tartalomelemzõt. 
A programot összekapcsoltuk az Atlas.ti 
nagyméretû szövegbázisok kezelésére 
alkalmas szoftverrel és az SPSS statisztikai 
programcsomaggal (Lin-Tag – Atlas.ti 

– SPSS: LAS Vertikum), és ellenõrzött feltéte-
lek között felvett élettörténeti elbeszélések, 
valamint kérdõívek, projektív tesztek és 
más pszichológiai vizsgálóeljárások segítsé-
gével megkezdtük a narratív kategóriáknak 
tulajdonított pszichológiai konstrukciók ér-
vényességének empirikus vizsgálatát (Lász-
ló et al., 2004;  László, 2005). A szisztemati-
kusan kiválasztott és ellenõrzött feltételek 
között felvett élettörténeti elbeszélésekre 
épített, az elbeszélés nyelvi-strukturális tu-
lajdonságait kiaknázó automatizált narratív 
pszichológiai tartalomelemzés a történet 
elemzését tudományos elemzéssé teheti. 
Lehetõvé válik, hogy az élettörténetek 
által létrehozott, fenntartott és közve-
tített identitás elemzésére ne csupán a 
megértést szolgáló kategóriákat hozzunk 
létre, amelyeket legfeljebb asszociatív 
kapcsolatokba hozhatunk a pszichológia 
tudományos fogalmaival, vagy beérjük a 
kognitív-kategoriális elemzéssel, ami az 
identitás jéghegyének legfeljebb a csúcsát 
képes elérni, hanem képessé válunk az 
élettörténetekbe foglalt élményminõségek 
tudományos vizsgálatára. 

  
Kulcsszavak: narratívum, elbeszélõ struk-
túrák, identitás, nyelvtechnológia, tarta-
lomelemzés 
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