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ABSTRACT 
 

THE REGULATIVE FUNCTION OF NARRATIVE PERSPECTIVE IN  
THERAPEUTIC DISCOURSE 

                                                          

Our research focuses on the regulative functions of narrative perspective (NP) in 

psychotherapeutic discourse. The concept of NP has been first used by structuralist 

narratologists’ descriptions of literary texts (Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970). NP defines the 

point of view of the narrator from which the events and characters of the story are shown to the 

reader. Since its first usage the concept of NP went through several reinterpretations as it was 

used in cognitive linguistics and cognitive psychology research to explain models created by 

readers to comprehend written texts. Our research, for the first time used the notion of NP in a 

discursive frame-work (Edwards and Potter, 1992) to assess the regulative functions in the 

process of narrative construction that takes place during psycho-therapeutic treatment. 

According to our hypothesis, NP plays a regulative role in the cognitive processes of language 

production and understanding as described by Chafe’s (1994) information processing model of 

spoken discourse. NP shifting regulates discourse by focusing attention to various aspects of 

speech, and by regulating the affect-levels present in various NP’s. This regulating function is 

accomplished in two ways in discourse: self-regulation and mutual regulation. In our research, 

based on previous studies of NP, we created a new model for NP, and described the realization 

of NP regulation in therapeutic discourse. Concretely, we examined how the therapist uses the 

tool of NP shifting in order to accomplish the treatment goals, and how the patient learns to 

regulate his/her own speech by accomplishing NP shifts modeled on the therapists’ usage of 

this tool.  

The study: Our NP model embodied four aspects of perspective: a) physical, b) 

subjectivity, c) intentionality, and d) psychological narrative level. These four aspects of NP 

were operationalized by the following variables: grammatical verb tense, and deixis (physical), 

diegesis, subject number, and person (subjectivity), mode of focalization, and agency-patiency 

(intentionality), psychological narrative level. 

Two psycho-dynamic therapies followed from their onset to 1,5 years were voice-

recorded and transcribed, segmented into intonation units. The recorded sessions were coded 

and analyzed with respect to the realization of various NP’s by patient and therapist. We used 

both qualitative discourse analysis and quantitative analysis to test our hypotheses. 

Hypotheses: To support our main hypothesis concerning the regulative discourse 

function of NP accomplished by attention focusing and affective regulation, we used three 
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types of hypothesis that were tested quantitatively for the variables operationalizing our NP 

model. These were the following:  

a) hypotheses concerning the differences between the NP patterns used by patient and 

therapist, due to their differing roles in therapeutic discourse. 

b) hypotheses concerning the differences of NP patterns used at the first and last sessions of the 

examined period, due to the therapeutic work accomplished during the treatment, this included 

our hypothesis of the increase in the level of affective involvement by the last session.  

 c) hypotheses regarding the regulating function of NP by analyzing sequences of intonation 

units of four types: 

PP: two intonation units following each other produced by the patient,  

TP: an intonation unit produced by the therapist followed by the patient’s intonation unit, PT: 

intonation unit produced by the patient followed by the therapist’s unit,  

TT: intonation units produced by the therapist followed by the therapist’s own unit. 

This group of hypothesies included the expectation for evidence showing from the patient’s 

side that he learned using perspectives expressing mentalizing capacity, as well as skills of 

affect regulation modeled on the therapist’s usage of NP. 

Results: The results of the study supported the main hypothesis. NP was shown to play 

a regulative role with respect to focusing attention, and regulating levels of affect in therapeutic 

discourse by both qualitative and the quantitative methods of analysis. Our results of NP 

patterns show that the patient and therapist used different NP patters, and accomplished NP 

regulation in different way according to their roles in therapeutic discourse. The therapist was 

shown to use NP mutual regulation in order to direct the patient’s attention to mentalizing 

aspects of speech, and regulate affect levels at various points of the narrative construction 

process in order to optimalize affective involvement levels, using both up- and down-

regulation at various times of the discourse. In contrast, the patient used NP self-regulation in 

more spontaneous ways and generally showed a higher level of affective involvement 

compared to the therapist, as well as using lower portion of mentalizing perspective.  By the 

second session, however, our evidence showed that the patient accomplished the usage of 

various NP’s previously used by the therapist, in intonation units that followed the therapist’s 

turn, for example, using higher ration of internal focalization in TP sequences. This suggests 

that the patient was able to use mentalizing perspective modeled on the therapist’s usage of this 

NP. 
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BEVEZETÉS 
 

Kutatásunkban a narratív perspektíva (NP) szabályozási funkcióit tanulmányoztuk a 

pszichoterápiás diskurzusban. A narratív perspektíva fogalma a narratológia tudományterületén 

merült fel elıször, ahol irodalmi szövegek vizsgálatára használták. A fogalom maga Genette és 

Uszpenszkij (Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970) nevéhez kötıdik, és a történeteken belül a 

narrátor vagy más karakter nézıpontját definiálja, vagyis azt a szemszöget, ahonnan nézve a 

történet eseményei, és más szereplıi megjelenítıdnek a szövegben. Az eredeti fogalmat 

számos, a szövegmegértéssel vagy más narratív folyamatokkal foglalkozó kognitív kutatásban 

felhasználták, és újraértelmezték.  

Kutatásunkban a NP fogalmát újszerő módon egy diskurzív értelmezési keretbe 

helyezve, a NP-nak a terápiás diskurzusban megvalósuló narratív konstrukció folyamatában 

betöltött szerepét vizsgáltuk. A NP hipotézisünk szerint a terápiás diskurzusokban szabályozó 

szerepet játszik a nyelvfeldolgozási folyamatokon belüli figyelemirányításban és az affektus 

szabályozásában. Ez a szabályozási folyamat a NP váltás segítségével történik, és a 

diskurzusban megvalósuló két típusa létezik, az önszabályozás, és a kölcsönös szabályozás. 

Önszabályozásnak a terápiás diskurzusban a terapeuta vagy kezelt személy folyamatos 

beszédében érvényesülı NP váltást neveztük. Kölcsönös szabályozásnak pedig azt, amikor az 

egyik beszélı NP váltását a partnerük részérıl azonos típusú NP váltás követi. Kutatásunkban, 

az általunk kialakított NP nyelvi modelljének segítségével arra kerestük a választ, hogy miként 

zajlik az NP váltással megvalósuló szabályozás a terápiás diskurzusban, pontosabban arra, 

hogy a terapeuta miként alkalmazza az NP váltás eszközét a terápiás célok megvalósításának 

érdekében, és a kezelt személy hogyan sajátítja el a terapeutától a különféle NP-k használatát a 

kölcsönös szabályozási folyamat során.     

 

Vizsgálat 

  

Az általunk kialakított NP modell szerint a NP négy alapvetı aspektusból áll össze. 

Ezek a következık: 

a. Fizikai aspektus, ami a narrátor/karakter szemszögének téri idıi koordinátáit adja 

meg.  

b. Szubjektivitás aspektus, ami a narrátor/karakter személyét, és a történet síkjához való 

viszonyát adja meg,  
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c. Intencionalitás aspektus, mely a narrátor/karakternek a többi szereplı belsı 

világához, és saját belsı világához való viszonyát írja le,  

d. Pszichés narratív szint aspektus, ami a szerint pozícionálja az elbeszélıt, hogy a 

narrátor vagy egy karakter pozíciójából beszél, vagy a narráció aktusának itt-és-most 

helyzetében.  

  A NP egyes aspektusait kutatásunkban egy vagy több változóval operacionalizáltuk. A 

fizikai aspektus operacionlizálására az igeidıt, és deixist használtuk. A szubjektivitás aspektus 

operacionalizálására a diegézist, valamint az ige számot, személyt használtuk. Az 

intencionalitás aspektust az fokalizáló móddal, valamint az ágencia és páciencia változókkal 

operacionalizáltuk.  A pszichés narratív szint aspektusát egy változóval, a pszichés narratív 

szint változóval operacionalizáltuk. A vizsgálatot 2 dinamikus terápiának 1,5 éves idıszakot 

átfogó hangrögzített anyagán végeztük, mely során három alkalommal, az idıszak elején, 

végén és megközelítıleg a közepén 3-3-3 ülést rögzítettünk. A felvett terápiák hanganyagát 

intonációs egységekre tagolva lejegyeztük, és 2 ülés esetében minden intonációs egységet 

külön lekódoltunk a NP egyes változóinak szempontjából.   

A terápiás ülések elemzését mind kvalitatív módon, diskurzus-elemzéssel 

megvizsgáltuk, mind pedig kvantitatív módon összesítettük a NP használatot. A NP váltást úgy 

definiáltuk, hogy két egymást követı intonációs egység esetében az általunk leírt NP 

aspektusok közül egy, vagy egyszerre több is megváltozik. A kvalitatív módon vizsgált ülések 

-- mindkét terápiából 2 ülés – szövegének részleteit kódoltuk le a NP változói alapján.  A végig 

lekódolt két ülés kvantitatív elemzésében a NP használat páciens és terapeuta közti 

különbségeit, valamint az NP váltással történı figyelmi és affektus-szabályozást vizsgáltuk. A 

kvantitatív módon vizsgált ülések közül a korábbi felvétele a terápia kezdetén készült, a 

második a vizsgált idıszak végén. A két ülés felvételi idıpontja között másfél év telt el. Ez a 

hosszú távú követés lehetıvé tette, hogy a terápiában eltelt idı alapján az NP használati 

mintázatainak változásait mind a terapeuta, mind a páciens részérıl megvizsgáljuk a két ülés 

összevetésével. A kutatás replikálhatóságának érdekében a kódolási módszer részletes 

leírásával elkészítettük A narratív perspektíva kódolási kézikönyvé-t (Melléklet). 

 

A kutatás fı célkitőzései   

 

Mivel a NP diskurzív kereten belüli értelmezésével kapcsolatos korábbi szisztematikus 

kutatások nem voltak, elıször a NP-nak a terápiás diskurzusban történı megvalósulását, és a 

NP váltás folyamatát akartuk leírni mind kvalitatív, mind kvantitatív módszerek használatával, 



 9 

saját NP modellünk alapján. Feltételeztük, hogy a terápiás diskurzus szerkezeti és funkcionális 

jellegzetességébıl következıen a terapeuta és páciens szerepekbıl adódóan az NP váltással 

történı önszabályozásnak és kölcsönös szabályozásnak a narratív konstrukcióban eltérı 

megvalósulásai miatt a terapeuta és a páciens NP használati mintázatai eltérıek lesznek.  

Másodszor, az általunk definiált NP modell alapján azt a fı hipotézisünket akartuk igazolni, 

miszerint a terápiás diskurzusban a NP figyelmi és affektus-szabályozó szerepet tölt be, amit a 

terapeuta részérıl a terápiás célok megvalósításénak érdekében NP váltások segítségével 

történik. Harmadszor, ez utóbbival összefüggésben azt a hipotézisünket akartuk igazolni, 

miszerint a kezelt személy a terápia során elsajátítja a terapeuta NP váltásainak módjait, és ezt 

saját NP váltásai során fokozatosan megvalósítja. Ezt a hosszú távon érvényesülı hatást a 

terápia késıbbi szakaszára vonatkozóan vártuk, amikor a terápiában eltelt idı következtében a 

kezelt személy perspektíva használatában már megmutatkozik ennek a tanulási folyamatnak a 

hatása.  

A fı hipotéziseken belül, a NP változóira vonatkozó használati mintázatok terapeuta és 

kezelt személy közti eltérésekkel, valamint az affektus-telítettséggel, és ennek szabályozásával, 

és a második ülésen megvalósuló hosszú távú terápiás hatásokkal kapcsolatban specifikus 

hipotéziseink voltak, melyeket a dolgozatban részletesen tárgyalunk. Ezek közé tartozott 

például az a hipotézis, miszerint a páciens részérıl a beszédében kifejezett mentalizáció 

nagyobb arányú megvalósulása kimutatható a terápia késıbbi szakaszában. A mentalizációt az 

internális fokalizáló mód nagyobb arányú kifejezése jelzi a páciensnek a terapeutát követı 

megszólalásaiban, valamint a reprezentációs ágencia perspektívikus kifejezıdésének magasabb 

arányú használata a második ülésen. 

 

Eredmények  

 
Eredményeink tükrében azt mondhatjuk, hogy kutatásunkban sikerült kimutatnunk a 

NP-nak a terápiás diskurzusban a figyelmi és affektus-regulációban játszott szabályozási 

szerepét, mind az önszabályozásban, mind pedig a kölcsönös szabályozásban. Fı 

célkitőzéseinket megvalósítottuk, és ennek során igazoltuk, hogy a terápiás diskurzusban, az 

interakcióban résztvevı felek eltérı módon valósítják meg a NP-val történı szabályozást. 

Sikerült igazolnunk azt a hipotézisünket, miszerint az NP váltással történı affektus-regulációt a 

terapeuta a terápiás célkitőzések megvalósításának érdekében alkalmazza. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a másfél éves terápiás idı periódus alatt, a kezelt személy a terapeuta 

segítségével, a terápiás ülésen képes volt a terapeuta beszédében megvalósított NP váltásokat 



 10 

saját, a terapeuta megszólalását követı beszédében megvalósítani. Ezek az eredmények 

igazolták azt a hipotézisünket, miszerint a kötıdési szempontból releváns intenzív érzelmi 

helyzetben NP szabályozás segítségével megváltoztathatók a kezelt személy figyelmi 

folyamatai. A páciens rögzült, érzelmi és gondolkodásbeli problémákat tükrözı perspektíva 

mintázatai módosultak, miközben a NP váltás bizonyos módjait a terapeutától nem tudatos 

módon, folyamatos ismétlés során elsajátította.  

A NP váltások kvantitatív analízisével egy a terapeuta által a kezelésben alkalmazott 

NP váltással megvalóstott stratégiáját is ki tudtuk mutatni. Ez abból állt, hogy a páciens 

intenzív afektust megvalósító perspektívájának affektus szintjét a terpaeuta elıször down-

regulálta, majd ezt követıen, internális fokalizáló módú perspektíva váltást megvalósítva saját 

intonációs egységében, a páciens figyelmét a korábbi történetben megjelenített 

narrátor/karakter személyének belsı világára fókuszálta. A terapeutának ez a sorozatos NP 

váltása a NP figyelmi és érzelem-szabályozásának összefüggéseire hívja fel a figyelmet a 

terápiás diskurzusban. 

Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a NP váltás során 

kialakuló kölcsönös szabályozás a terápiás diskurzus egyik meghatározó jelensége. A NP 

kölcsönös szabályozása fontos szerepet játszik a figyelem irányításában, és az affektus-

szabályozásban a terápiás diskurzus során. A terapeuta NP váltásait követı kölcsönös 

szabályozás segítségével a terápiás ülések során a páciensnél egyre differenciáltabb 

figyelemirányítási készségek alakulnak ki. Ezek megváltozatják a szelf és a másik 

reprezentációit, differenciáltabb reprezentációépítı mechanizmusokat hozva létre, melyek a 

pácienst új helyzetekben is képessé teszik egy adott probléma alternatív nézıpontból való 

megközelítésére.  

 

A dolgozat felépítése  

 

Az elsı fejezetben azokat a kutatásokat összegeztük, melyek szerepet játszottak NP 

modellünk kialakításában, és a NP beszédfeldolgozási folyamataiban játszott szerepéhez, 

valamint diskurzus szabályozási szerepéhez kapcsolódó hipotéziseink kialakításában. Az 

elméleti áttekintésbıl kiderül, hogy a narratív perspektíva modellünk kiindulópontjául a 

narratológia területén folyó elméleti viták és definíciók szolgáltak, melyek irodalmi 

szövegekbıl kiindulva elemezték a NP-t. Ezt követıen a NP-nak a szövegmegértésben játszott 

szerepét vizsgáló kognitív pszichológiai kutatások eredményeit összegezzük a deiktikus 

centrum elmélet, valamint a szituációs modell elmélet keretében. Ezek az elméletek a NP-t egy 
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az olvasott szöveg feldolgozása közben az információ-tartalom megújulása során egy 

folyamatosan változó kognitív modellként konceptualizálták. A kognitív kutatások egy másik 

csoportja a NP-val meghatározott szubjektív idıélményt, és az ehhez kapcsolódó eltérı érzelmi 

intenzitás kifejezését vizsgálata, ami szintén fontos eredményeket mutatott ki a NP-nak az 

affektus-szabályozásban játszott szerepével kapcoslatsan. Ezek után a Theory of Mind elmélet 

keretében végzett kutatások alapján összegezzük a reprezentációs ágencia és mentalizációs 

képesség fejlıdését, valamint ezek diskurzív kifejezését. A TOM kutatások eredményeinek 

klinikai felhasználása a mentalizációs képesség fejlesztésének, mint terápiás célkitőzésnek a 

megvalósításaként értelmezhetı. A mentalizálós elmélet bizonyos típusú NP-k fokozott 

használatában, és a reflektív funkció megfelelı mőködésében látja a terápiás fejlıdés diskurzív 

kimutathatóságát, ami kutatásunkban a terápiás célok meghatározásának szempontjából 

kiindulópontot jelentett.  

A fejezet második részében a saját perspektíva-modellünket jellemzı diskurzív 

paradigmát ismertetjük. Eszerint, a kognitív folyamatokat a mindennapi élet helyzeteiben 

történı megvalósulásuk során, az adott kontextusban betöltött funkciói alapján értelmezzük. A 

NP szabályozó szerepének vizsgálata a terápiás diskurzusban egy ilyen kérdésfelvetést valósít 

meg. Ebben a részben definiáljuk a kutatásunkban elemzési egységként használt intonációs 

csoportot és ennek az információ-áramlásban betöltött szerepét, Chafe (1994) diskurzív 

folyamatokra alkalmazott információ-feldolgozás elméletének keretében. A fejezet végén NP 

modellünk részletes leírása következik, és a NP diskurzív szabályozó szerepérıl, a figyelmi és 

affektus-regulációban játszott szerepérıl szóló fı hipotéziseinket fejtjük ki. A fejezetet az NP 

szabályozás terápiás diskurzusban való megnyilvánulására vonatkozó hipotéziseink részletes 

tárgyalásával zárjuk. 

A második fejezetben részletesen ismertetjük a vizsgálatunkban alkalmazott kutatási 

módszereket, valamint a kvantitatív elemzésekben használt statisztikai módszereket.  

A harmadik fejezetben a terápiás diskurzus kvalitatív elemzéseiben 4 ülés terápiás 

diskurzusaiból vett részleteket elemzünk a figyelemirányítási és érzelemszabályozási 

folyamatok szempontjából, valamint megvizsgáljuk a NP-nak ezekben a folyamatokban 

játszott szerepét.  

A negyedik fejezetben kvantitatív kutatásainkat összegezzük az erre vonatkozó három 

hipotézis típus alapján. Ezek a terapeuta és páciens perspektíva használatában mutatkozó 

különbségekre, a két ülés közti NP mintázati változásokra, és a NP figyelemirányításban és 

affektus-szabályozásban betöltött szerepére vonatkoznak. A vizsgálati adatokat ebben a 

fejezetben, valamint a Mellékletben található táblázatokban közöljük. 
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Az ötödik fejezetben hipotéziseink alapján megbeszéljük a korábban részletezett 

kvantitatív eredményeket, valamint összegezzük a kvalitatív és kvantitatív eredmények alapján 

kutatásunkból levonható következtetéseket. Ebben a részben tárgyaljuk az eredményeink 

alapján felmerülı nyitott kérdéseket, és a NP szabályozással kapcsolatos további kutatási 

lehetıségeket. 
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1. FEJEZET 

A NP SZABÁLYOZÁS ELMÉLETI HÁTTERÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA : 

ELMÉLETEK, FOGALMAK, DEFINÍCIÓK 

   

Az írott és beszélt szöveg mely aspektusaiból áll össze a narratív perspektíva, és milyen 

szerepet játszik az irodalmi szövegek megértésében és más kognitív-diskurzív folyamatokban? 

Milyen szerepet játszik a perspektíva váltás a diskurzus figyelemirányítási és érzelmi 

szabályozásában? Hogyan valósul meg a NP szabályozó szerepe a terápiás diskurzuson belül? 

Kutatásunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A NP irodalmi szövegekben (például: 

Genette, 1970; 1980; Uszpenszkij, 1972; Bal, 1983; Prince, 1983; Phelan, 2001; Bortolussi és 

Dixon, 2003) és korábbi kognitív pszichológiai kutatásokban (például: Zubin és Hewitt, 1994; 

Rappaport és mtsi., 1994; Black, és mtsi, 1979; Ericson és Kintsch, 1995; Morrow, és mtsi., 

1989; Pólya, 2003, 2005) definiált modelljeiben megfogalmazott funkcióiból kiindulva, egy 

saját NP modellt állítottunk fel (Berán és Unoka, 2004; 2005; 2007; Unoka és Berán, 2005; 

2006). Ennek segítségével terápiás diskurzusokat elemezve vizsgáltuk a NP-nak a terápiás 

diskurzusban betöltött szabályozási funkcióit. A NP diskurzus szabályozási funkcióira 

vonatkozó elméletünk fı hipotézise szerint a terápiás diskurzusban a NP váltás mind a 

beszédfeldolgozás figyelmi folyamataiban, mind pedig az affektus szabályozásában fontos 

szerepet játszik. A NP-val történı szabályozás a terápiás diskurzusban elsısorban a terapeuta 

feladata, aki ezt az eszközt a diskurzus céljainak megvalósítása érdekében alkalmazza. 

Elméletünk szerint a páciens hosszabb terápiában eltöltött idı után a NP szabályozási 

mechanizmusokat elsajátítja a terapeutától. Ezáltal ı maga is képessé válik az NP váltással 

történı figyelmi és affektus-szabályozására.   

Ebben a fejezetben a narratív perspektíva modellünk kiindulópontjául szolgáló, a NP 

fogalmához kapcsolódó korábbi kutatásokat összegezzük. A perspektíva fogalmának általunk 

használt definíciója, és a perspektíva váltás diskurzív-kognitív modelljének elméleti alapjai, 

valamint a modell operacionalizálására használt változók definíciója is a narratológia területén 

folyó elméleti viták újraértelmezésének, és új keretbe helyezésének alapján kristályosodott ki. 

Ezért áttekintésünket ennek tárgyalásával kezdjük. Ezek a strukturalista megfogalmazások 

magából a szövegbıl kiindulva, magában a szövegben próbálták lokalizálni, és leírni a NP-t 

(Uszpenszkij, 1973; Genette, 1970). A narratológiai kutatásokkal szemben a pszichológia 

területén a szöveg-megértés és feldolgozás kognitív folyamatának vizsgálatára használták a 

NP-t, és a szövegmegértés szempontjából az új információ feldolgozása során folyamatosan 

módosuló, az olvasó által alkotott reprezentációkat egy deiktikus centrumként 
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konceptualizálták. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit a szituációs modell elmélet (De 

Vega, 1995; Ericson és Kintsch, 1995; Morrow, és mtsi., 1987, 1989; O’Brien, és Albrecht, 

1992) valamint a Deiktikus Centrum elmélet (Almeida, 1995; Zubin és Hewitt, 1994; 

Rappaport és mtsi., 1994) keretében összegezzük. A narrátor szubjektív érzelmi állapotának 

kifejezése és a NP-ban megvalósított idı kifejezésének összefügéseit vizsgálták más kutatások 

(Wolfson, 1979; Shiffrin, 1981; Pólya, 2004; Berán és Unoka, 2004; 2005). Ezek a kutatások 

szisztematikus kapcsolatot találtak a NP-ban megvalósított grammatikai idı használat, és a 

narrátor/karakter érzelmi állapotai, valamint ennek más személyek által történı percepciója 

között. A NP-ban megvalósuló intencionalitás kifejezésével kapcsolatba hozható kognitív 

kutatások paradigmája a Theory of Mind (magyarul: Tudat Elmélet) röviden TOM elmélet, 

melynek alapvetı hipotézise, hogy a normálisan fejlıdı csecsemı a szelf és a másik független, 

elmével rendelkezı ágensként való konceptualizálásának képességét fokozatosan, 4-5 éves 

korra sajátítja el (Perner, 1991; Baron-Cohen, 1991; Gergely, 2001; Gergely és Csibra, 1997; 

Gopnik, 1993). A TOM kutatások eredményeinek klinikai felhasználása a pszichopatológiás 

problémák esetén a mentalizációs képesség felnıttkori fejlesztésében nyilvánul meg. Ennek a 

terápiás célkitőzésnek a megvalósítására való törekvés, az érzelmeket és gondolatokat kifejezı, 

mentalizáló perspektíva fokozott használatában, más szóval, a páciensnél a reflektív funkció 

habituális mőködtetésének megvalósításában látja a fejlıdés igazolását (Fónagy és mtsi., 2002; 

Meins és Fernyhough, 1999; Meins, és mtsi. 2001; 2002; 2003). Ezek az elméletek és 

kutatások alapvetı fontosságúak a NP-nak a figyelemirányításban, a szelf- és másik 

koncepciójának kialakításában, valamint a szociális kognícióban játszott szerepével 

kapcsolatban.    

A felsorolt kutatások többségére ugyanakkor jellemzı a kognitív hozzáállás, melynek 

kérdésfeltevése a kognitív folyamatok önmagában való tanulmányozása és leírása. A fejezet 

második részében a saját perspektíva-modellünket jellemzı diskurzív paradigmát ismertetjük. 

Eszerint, a kognitív folyamatokat a mindennapi élet helyzeteiben történı megvalósulásuk 

során, az adott kontextusban betöltött funkciói alapján értelmezzük (Edwards és Potter, 1992; 

Quasthoff, 2004; Ochs and Capps, 2001). A NP szabályozó szerepének vizsgálata a terápiás 

diskurzusban egy ilyen kérdésfelvetést valósít meg. Az elméleti bevezetıt a kutatásban 

használt elemzési egységnek, az intonációs egységnek a definiálása, valamint azoknak az 

indokoknak a részletes tárgyalása követi, melyek ennek az egységnek a kiválasztásához 

vezettek. Ezután vitatjuk meg Chafe (1994) diskurzív folyamatokra definiált információ-

áramlás elméletét, ami a NP diskurzív szabályozási funkcióiról szóló elméletünk kiinduló 

pontjául szolgált. Végül NP modellünk részletes leírása következik, és a NP diskurzív 
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szabályozó szerepérıl, a figyelmi és affektus-regulációban játszott szerepérıl szólunk. A 

fejezetet az NP szabályozás terápiás diskurzusban való megnyilvánulására vonatkozó 

hipotéziseink részletes tárgyalásával zárjuk. 

 

Narratológiai kutatások 

 

A perspektíva, vagy nézıpont narratológiai fogalma (Uspenskij, 1973) arra szolgál, 

hogy az elbeszélés síkjához, idejéhez, helyéhez, eseményeihez, szereplıihez viszonyítva 

definiáljuk a narrátor pozícióját. Uspenskij szerint a narratív perspektíva folyamatosan 

változik, és ezek a váltások egységeket képeznek a szövegben. A tradicionális elemzésekben – 

melyek elsısorban strukturalista elméleti alapon az irodalmi mővek vizsgálatára koncentráltak 

-- a perspektíva fizikai aspektusa csak egy a sok vonatkozása közül, melyek a szövegen belül a 

narrátor és a többi karakter viszonyának leírását célozzák. A probléma felvetése, vagyis az a 

kérdés, hogy ki az a szereplı, akinek a nézıpontja orientálja a narratív perspektívát Genette-tıl 

származik (1970), aki a narratív perspektíváról szóló elsı szisztematikus és részletes írást 

megjelentette. ’Discours du recit’ (Figures III, 1970) címő írásában Genette az elbeszélıi 

perspektívát, vagy az általa használt kifejezéssel a fokalizációt a mode és voixe 

megkülönböztetést alkalmazva definiálta. A mode fogalmát a narráció szabályozásához 

köthetjük, attól függıen, hogy a narrátor egy szereplı élményén keresztül mutatja be, vagy 

elbeszéli az eseményeket. A voixe a narrátort jellemzı tulajdonságok összessége, vagy tágabb 

értelemben a narráció eseménye: a narrátor és az elbeszélt történet retorikai távolsága. A mi 

olvasatunk osztja Culler (1980) véleményét, aki szerint Genette azt a kérdést tette fel, hogy ha 

egy történet egy szereplı szájából egyes szám elsı személyben hangzik el, vajon ez a szereplı 

azonos-e a narrátorral vagy sem, vagy a narrátor harmadik személyben viszonyul-e ehhez a 

szereplıhöz, és így a történeten kívül maradva mondja el azt, amit szereplıje lát, az 

objektivitás benyomását keltve az olvasóban. Ezen a ponton véleményünk szerint Genette, 

Todorovval (1981) együtt, a narrátor diegetikus pozíciójára alapozza a voixe és mode fogalmát, 

vagyis attól teszi függıvé, hogy a narrátor a történet síkjához képest a történeten kívül, azaz 

hetero-diegetikus pozícióban, vagy azon belül, más szóval, homo-diegetikus pozícióban 

helyezkedik el.  

Genette tehát megkülönböztette annak az ágensnek a pozícióját, aki lát, attól, aki 

beszél. Ez a különbségtétel alapvetı a perspektíva textuális elemzésének szempontjából, 

ugyanakkor egy paradoxont rejt magában, ami hozzájárul sokat vitatott pozíciójához. A 

genette-i gondolatot kritizáló érv Sanders and Redeker (1996) megfogalmazásában a 
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következı: “A narratív szövegek természetébıl következik, hogy ahhoz hogy reprezentáljuk a 

látványt, szükség van annak elbeszélésére. Ahhoz, hogy egy percepciót, vagy egy gondolatot 

reprezentáljunk, szükség van a hangra – hogyan másképp verbalizálhatnánk egy látványt vagy 

gondolatot?” (1996, 292.o.) A két aspektus tehát elválaszthatatlanul összekapcsolódik az 

elbeszélés aktusában.  

Genette gondolatmenetének a másik fontos mozzanata, hogy a fokalizáció fogalmát 

használja a perspektíva azon konceptuális aspektusának leírására, melyen keresztül az elbeszélt 

események megjelenítıdnek. A fokalizáció természete, vagyis, hogy pontosan mi az, valamint, 

hogy ki fokalizál az elbeszélésben, és hogyan, milyen eszközök által – szintén vitatott kérdések 

a narratológia területén. A foklizáció természetét illetıen két szélsıséges álláspontot 

különíthetünk el, az egyik szerint a narráció idıi-téri aspektusának megragadására alkalmas 

fogalom (Bronzwaer, 1981; Bal, 1983), míg a másik álláspont szerint a kognitív, emocionális, 

és ideológiai orientációt is magába foglalja (Rimmon-Kenan, 1983; Chatman, 1986). A 

fokalizáció ágensének kérdése szintén megosztotta a narratológiai elméleteket. Bal (1983), 

Rimmon-Kenan (1983) és O’Neil (1992) elfogadták a genette-i internális-externális fokalizáció 

megkülönböztetést, amit a fokalizáció ágensének percepciója és diegetikus szintje alapján 

határozhatunk meg. Eszerint az internális fokalizáció egy történetben szereplı karakterhez 

köthetı, míg az externális fokalizáció egy, a történeten kívül álló narrátoré. Az internális 

fokalizáció azokat a karaktereket és narrátort foglalja magában, akik a történeten belülrıl 

beszélnek, míg az externális fokalizáció egy mindent látó, mindent tudó történeten kívüli 

narrátorra vonatkozik. Bal érvelése szerint azonban Genette itt két fogalmat mos össze, 

amennyiben az internális fokalizációt használja annak kifejezésére, hogy a narrátor egy 

karakteren keresztül fokalizál, míg az externális fokalizáció fogalma arra vonatkozik, amikor a 

narrátor a karakterre fokalizál, vagyis a fokalizáció tárgyára. Az internális externális narrátor-

fokalizáció koncepciójával szembenálló nézetet képvisel Chatman (1986) és Prince (1987), 

akik szerint a narrátor nem „lát”, csak „beszél”. Aki lát a történetben, az csak egy karakter 

lehet. Chatman így érvel:1  

„A narrátor nem észlelheti, és nem gondolhatja el annak a világnak a dolgait, csak 

gondolkodhat róluk, mivel számára a történet-világ már a ’múlt’, és valahol ’máshol van’. El 

tudja mesélni, véleményt alkothat róla, és (képletesen szólva) még vizualizálhatja is, de mindig 

és csakis kívülrıl, saját képzeletében és emlékezetében. A narratívum logikája 

                                                 
1 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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megakadályozza, hogy ténylegesen lássa, vagy elgondolja a történetet annak belsı világában 

lehorgonyozva.” (1986, 197. o.) 

Bortolussi és Dixon (2003) szerint a fenti érv a narrátor és karakter hibás ontológiai 

megkülönböztetésén alapul, ami egy antropomorf tévedésben gyökerezik. Ugyanakkor ez a 

megkülönböztetés relevanciáját veszíti, amikor kognitív mőködéseket vizsgálunk, vagy valódi 

olvasók irodalmi mővekre adott reakcióit. Bortolussi és Dixon azzal érvel, hogy pusztán 

ontológiai szempontból igaz, hogy egy külsı elbeszélı nem része a fiktív történet világának, és 

nem „lát” abban az értelemben, ahogy a történet szereplıi látnak. Amennyiben ezt a 

gondolatmenetet a végsı konklúziójáig visszük, azt mondhatjuk, hogy azok az elbeszélık, akik 

saját történetüket mondják el egyes szám elsı személyő narratívumban, nem azonosak azzal a 

narratív szelf-fel, amelyik az elbeszélt eseményeket átéli vagy tapasztalja, hiszen idıben és 

térben, azaz ontológiai szempontból elkülönülnek attól (lásd még Vitoux, 1984; Edmiston, 

1989). Más esetekben, amikor a narrátor másodlagos karakter abban a történetben, amit 

elmesél, mint például Watson a Sherlock Holmes történetekben, szintén erre a következtetésre 

juthatunk. Vagyis, általánosságban szólva a narrátor mindig elkülönül attól, amit képzeletében 

lát, de ugyanakkor ez mindenfajta textuálisan megfogalmazott perceptuális referenciára igaz. 

Ez az érvelés a szöveg narrátorát, szereplıit antropomorfizálja, és a „látókat” és „beszélıket” 

valóságos személyekként kezeli. Bortolussi és Dixon szerint – és mi egyetértünk ezzel a 

nézettel -- ez valójában nem igaz, hiszen a szövegben nincsenek valós személyek, ez pusztán 

az olvasó, hallgató, vagy befogadó konstrukciója. Egy szereplı nem láthatja azt, amit a narrátor 

nem mondhat el. Pontosabban szólva, a fokalizáló O’Neil megfogalmazásában „egy 

kiválasztott pont, mely nézıpontból a narratívumot, mint prezentációt szemléljük, bármely 

tetszıleges idı-pillanatban.” (1992, 333. o.) Az, hogy kinek a nézıpontjából látjuk az 

eseményeket, a valóságos narrációs helyzetekben a szöveg-kontextusból könnyen 

kikövetkeztethetı, mondja Bortolussi és Dixon. A fokalizáló ágens kiléte pedig egy 

konstrukció az olvasó/hallgató—befogadó képzeletében. Ezt az érvet pszichológiai kutatások 

empirikus vizsgálatainak eredményei bizonyítják, melyeket alább részletesen tárgyalni fogunk. 

Most visszatérük egy, a narratológiai viták utolsó általunk fontosnak tartott pontjához, a 

fokalizáció módjának kérdéséhez. 

A fokalizáció módja azt írja le, hogy egy entitást hogyan fokalizál a narrátor, vagy más 

karakter a történetben. A fokalizációnak két módja van: vagy kívülrıl látjuk az entitást, és 

viselkedésérıl egy külsı leírást kapunk, vagy pedig belsı gondolatait, érzéseit, vágyait, vagyis 

elméjének tartalmát is megismerhetjük. Eszerint elkülönítünk internális vagy externális 

fokalizáló módot. A kétféle fokalizáló mód hátránya, hogy a gyakorlatban, pontos kritériumok 
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hiányában esetenként nehéz elkülöníteni a kettıt. Például, egy narratív fragmentumot, mely 

egy karakter perceptuális élményeit írja le – Laci csodálkozva bámulta a munkásokat – 

externálisan fokalizáltnak tekinthetünk, hiszen a karakter külsı viselkedését írja le. 

Ugyanakkor a fokalizló mód internálisnak is tekinthetı, mivel egy karakter perceptuális 

élményvilágáról számol be. Feltehetıen, a fokalizáló módja egy hosszabb szövegrészen át 

folyamatosan épül fel, és ez esetében determinálható nagyobb pontossággal. A narratológiai 

vitákból azonban hiányzik a megkülönböztetés módjának és alapjának pontos definíciója. 

Voltak ugyan próbálkozások, például Fluderniké (1996), aki a narratív helyzetek 

kategorizálása alapján próbálta meghatározni a fokalizáció módját. Elkülönítette például azt a 

helyzetet, amikor az elsı személyő narrátor beszéli el saját történetét, attól, amikor egy 

történetben szereplı karakter, mint narrátor mondja el a történetet, és azt, amikor egy 

mindentudó külsı narrátor beszéli el az eseményeket. Fludernik a narratív szituációk leírásához 

kereteket különített el, melyeket „akció keretnek”, „elbeszélıi keretnek”, és „nézı keretnek” 

nevezett, melyek alapján a fokalizció módjának különféle eseteit próbálta konceptualizálni. Ez 

a módszer azonban véleményünk szerint ismét visszatereli a problémát a fokalizáló ágens 

pozíciójának kérdésére, és ez alapján magyarázza a fokalizáció módját, meglehetısen nehezen 

áttekinthetı módon. A mi felfogásunkban, a fokalizáló mód nem pusztán textuális 

tulajdonságok függvénye, hanem a narrátor vagy karakter, élıbeszédében a beszélı 

intenciójának megnyilvánulása, s mint ilyen, a befogadó kontextus (olvasó, hallgató) 

pragmatikus jellegzetességeinek függvénye.  

 

Összefoglalás 

 
Összegezve a perspektíva és fokalizáció körüli narratológiai vitákat elmondhatjuk, hogy 

számos, az írott és élıbeszédben elıadott narratívum szereplıi és a narrátora közti viszony 

értelmezésében hasznos fogalmi megkülönböztetést találunk itt, mint a perspektíva fizikai 

aspektusán túlmutató egyéb aspektusok problémájának felvetése, a látó és beszélı ágens, a 

narrátornak a történet síkjához viszonyított külsı vagy belsı pozíciója, vagy az internális és 

externális fokalizáló mód elkülönítése. Ugyanakkor a különbözı elméletalkotók más és más 

pontokon alkalmazták ezeket a megkülönböztetéseket, kategória határokat a fogalmak között. 

Így az egyes megfogalmazásokban hol elvesztek, hol ismét másképp jelentek meg ugyanazok 

az alapvetı elkülönítések. Az élıbeszéd diskurzusaiban elhangzó narratívumok, és a narratív 

interakció -- vagyis a narratívumok beszélgetésekben megvalósuló, az interakciós felek általi 

közös konstrukciója -- szempontjából az imént felsorolt négy megkülönböztetés az, ami nem 



 19 

pusztán a narratológiai gordiuszi csomó átvágására alkalmas négy alapfogalom, hanem 

kognitív szempontból is releváns megkülönböztetés. Röviden sorra vesszük, és pontosabban 

definiáljuk ezeket a fogalmakat, a befogadó, azaz az olvasó/hallgató szempontjait belevonva 

ezekbe a definíciókba.  

A narratív perspektíva fizikai aspektusa, abban a téri-idıi hálóban helyezi el a 

befogadót, amelybıl a hipotetikus narrátor a történetet láttatja. A téri idıi háló tehát egy 

viszonyt jelenít meg a narrátor és az elmondott történet világa között, melynek segítségével a 

befogadó azonosulhat a narrátor fizikai nézıpontjával. Genette-nek a látó és beszélı ágensre 

vonatkozó elkülönítése kétféle konceptuális elkülönítést tesz lehetıvé az olvasó/hallgató 

számára. Egyik vonatkozása a narrátor diegetikus pozíciójának definiálása: a történeten 

belülrıl mondja el az eseményeket akár egy másik karakter, vagy saját korábbi szelfjét 

megjelenítı karakter nézıpontjából (homo-diegetikusan pozicionált narrátor), vagy kívülrıl 

viszonyul a történet világához és annak szereplıihez, és egy harmadik személy nézıpontjából 

jeleníti meg azokat (hetero-diegetikusan pozicionált narrátor). A látó és beszélı ágens 

elkülönítésének másik vonatkozása az, hogy az elbeszélı ágens a történet prezentációjának 

tetszıleges idı-pillanatában melyik narratív szelf pozíciójából szólal meg: egy, akár a 

történeten belül, akár azon kívül elhelyezkedı narrátor szemszögébıl beszél (narrátor pozíció), 

vagy egy karakterrel azonosulva annak szemszögébıl láttatja az eseményeket, mely karakter 

akár azonos is lehet a narrátor egy korábbi szelf-jével (karakter pozíció). Az internális-

externális fokalizáló mód elkülönítése arra ad lehetıséget a hallgatónak, hogy a narrátornak 

vagy karakternek a többi szereplıre vonatkozó percepciójára, tudására következtessen, hogy 

mennyire ismeri a narrátor vagy karakter a többi szereplı, és a saját mentális, érzelmi világát, 

intencióit, és hogyan viszonyul ehhez. A narratológiai elméletek alapján tehát a NP következı 

négy aspektusát különíthetjük el: 

a. a fizikai aspektust, mely a narrátor/karakter szemszögének téri idıi koordinátáit adja 

meg,  

b. a szubjektivitás aspektust, ami a narrátor/karakter személyét, és a történet síkjához 

való viszonyát adja meg,  

c. az intencionalitás aspektust, mely a narrátor/karakternek a többi szereplı belsı 

világához, és saját belsı világához való viszonyát írja le,  

d. a narratív szint aspektust, ami a szerint pozícionálja az elbeszélıt, hogy a narrátor 

vagy egy karakter pozíciójából beszél.  

A továbbiakban a narratológia által megalapozott kategóriákból kiindulva tekintjük át a 

perspektívára vonatkozó különféle kognitív nyelvészeti és kognitív pszichológiai elméleteket, 
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melyek a fenti négy közül a perspektíva egy vagy több aspektusát tanulmányozták. Míg a 

narratológia a NP textuális megvalósulására, azaz szövegen belüli kifejezıdésére helyezi a 

hangsúlyt, a pszichológiai és kognitív nyelvészeti kutatások a NP megértését, illetve szövegen 

belüli interpretációját, valamint az ehhez társított figyelmi, emlékezeti és egyéb kognitív 

folyamatokat vizsgálták. Néhány kutatásban azonban szerepet kapott a NP produkciója, 

valamint diskurzív folyamatokban játszott szerepe is. 

 

Kognitív nyelvészeti kutatások: Deiktikus Centrum elmélet 
 

A deiktikus centrum elmélet a modern kognitív nyelvészeti kutatások szellemében 

értelmezte újra a fent ismertetett narratológiai elméleteket, és a narratív perspektíva fogalmát. 

Kiindulópontjuk a deixis görög szó, jelentése: valamire mutatni. A deixis a nyelvészeti 

elméletekben a személyes névmások, határozószavak, igeidı, és más téri-idıi utalásokat 

tartalmaznak, melyek csak a megnyilvánulás konkrét helyzetének, vagyis pragmatikai 

kontextusának ismeretében értelmezhetıek (Lyons, 1977). A narratív deiktikus centrumának 

fogalma (Fillmore, 1975; Rappaport és mtsi, 1994; Zubin és Hewitt) tágabb értelmezési 

keretében a deiktikus centrum (DC) folyamatosan mozog a narratív szöveg olvasása közben, és 

nem az író írással egyidejő helyzetére, vagy az olvasó aktuális helyzetére vonatkozik, hanem a 

narratívum világára. A narratívum maga a történet, amit az író leír, a narratívum világa 

azonban az olvasó konstrukcióján alapul, aki a szövegbıl kiindulva, hétköznapi ismeretek 

felhasználásával alkot meg egy mentális modellt. Az olvasó sikeres szövegmegértés esetén 

követi a szöveg deiktikus centrumát (Banfild, 1982), ami Zubin és Hewitt szerint olyan, mintha 

a történet világára egy folyamatosan mozgó ablakból tekintenénk. Az ablak aktuális „tartalma” 

feltételez egy idıben és térben és karakter személyében rögzített origót, ahonnan az 

eseményeket látjuk. A deiktikus centrum komponenseit (Rappaport és mtsi, 1994; Zubin és 

Hewitt, 1994) az elmélet megalkotói a HOL, MIKOR, KI, MIT címkékkel látták el, ezek 

viszonyát az 1. Ábra mutatja be.  
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1. Ábra: Zubin és Hewitt (1994): A DC ablak és tartalma (ábra átvétele a szerzık 

enegdélyével). 

 

Az 1. ábrán a DC szerkezetének elsı megközelítése látható, mely szerint a történet 

világához közvetlenül, nem behatárolt módon férhetünk hozzá. A legtöbb esetben azonban ez 

nem így van, mert a narrátor nem csak azt kontrolálja, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy 

milyen szemszögbıl látjuk azt. A DC ablak teljes értelmezésében az idıi, téri, és személyhez 

kötött koordinátákból áll össze, ami egy fokalizáló perspektívát ad, vagyis az olvasó/hallgató 

számára két mozgó fókuszt jelenít meg, az egyik az origó, a másik pedig a perspektíva 

tartalma. Ez a 2. ábrán látható.  
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2. Ábra: Zubin és Hewitt (1994): A DC ablak és tartalma az origóból megjelenítve 

(ábra átvétele a szerzık engedélyével). 

 

 

A DC tehát a tárgyak és események konceptuális tér-idıi centruma, ahonnan az 

aktuálisan látott/hallott mondatok megjelenítıdnek. A narratívum bármely idıpillanatában az 

olvasó figyelme egy adott karakterre (vagy más tárgyra) fókuszál, akik más karakterekkel vagy 

eseményekkel adott téri-idı viszonyban állnak. Amikor az olvasó egy adott karakter 

perspektívájából „lát rá” a történet világára, a DC egy megfelelı és hasznos adatstruktúra arra, 

hogy a narratívum információit reprezentálja és integrálja. Mivel a DC-ban zajló események az 

olvasó jelenében történnek, általában a fókuszban, vagy elıtérben állnak, a kifejezés kognitív 

pragmatikai értelmében. A DC elmélete a következıket állítja: a DC által tartalmazott tárgyak 

és események kognitív értelemben vett aktív állapotban vannak, a DC bizonyos aspektusait 
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tartalmazhatja a szöveg, ennél fogva ezek eliminálhatóak, és az egyes kifejezések és szavak 

értelmezése korlátozódik a DC által (Grosz, 1981). 

A DC komponenseit részletesen definiálták az elméletalkotók (Rappaport és mtsi., 

1994). A HOL az a hely a történet világában, amely az „itt”-et jelenti a deiktikus referenciák 

értelmezésében, ahonnan az olvasó/hallgató látja a tárgyakat és eseményeket, melyeket a 

szöveg bemutat. A narratív „itt” körülbelül úgy mőködik, ahogyan az itt-et a hétköznapi 

társalgásban értelmezzük. Ahogy a narratívum kibontakozik, a HOL is folyamatosan változik. 

A HOL funkciója hogy a narratívum világán belül konkrétan behatárolja azt a referencia 

területet, amire a mondatok vonatkoznak (Yuhan és Shapiro, 1995). A MIKOR a narratív 

„most” idejére vonatkozik. A narratív „most”-on belül pontosan meg lehet határozni azt, hogy 

egy esemény mikor történik (Chatman, 1978). A MIKOR azoknak az eseményeknek a relatív 

idejét határozza meg, amire a mondatok vonatkoznak. A legtöbb narratívum elsısorban múlt 

idıben íródik, ennek ellenére az idıben való folyamatos haladást érzékeljük olvasás/hallgatás 

közben. Általában a korábban említett események idıben is korábban zajlottak, és az idıbeli 

tájékozódást segítik az idıre vonatkozó határozószavak (elıtte, utána), vagy igeidık 

váltogatása. Mivel a temporális kapcsolatok nem mindig explicitek a narratívumban, az 

olvasónak/hallgatónak szüksége van egy mechanizmusra, hogy kikövetkeztesse ıket. Ezért 

annak az temporális pontnak a perspektíváját veszi fel, ami megfelel az aktuálisan 

olvasott/hallott szöveg idejének (Alemida, 1995). Minden, ami a „most” pontot megelızi a 

múlthoz tartozik, és minden, ami utána jön, a jövı. 

A narratív KI a narratívban szereplı entitásokat, élı személyeket, és megszemélyesített 

tárgyakat jelöl. A DC elmélete itt Genette elmélete értelmében megkülönbözteti a fokalizáló és 

fokalizált entitásokat. Eszerint, az olvasók négyféle entitást különítenek el a narratívumban: a 

fokális KI-t, a nem fokális karaktereket, a fokalizáló KI-t, és a narrátor KI-t. A fokális KI egy 

olyan pszichológiai entitás, amely magához ragadja a DC-t, amint azt az ezt követı a 

szövegkörnyezet implikálja, ahol a karakter téri, idıi, és pszichológiai koordinátáit követjük 

nyomon. Az olvasó számára nem szükségszerően jelenik meg információ ennek a karakternek 

a belsı érzéseire vonatkozóan, de megjelenhet. Rappaport és munkatársai például, a következı 

mondatban George-t jelenítik meg fokális KI-ként: „George nézte, ahogy az öregasszony átvág 

az utcán. Utána azt nézte, ahogy néhány madár a bank tetejére repült.” A nem-fokális KI az a 

történetben szereplı karakter, akit megemlít a történet, de a DC nem vándorol a hozzá kötıdı 

perspektívához. A fenti részletben például, az öregasszony az a pszichológiai entitás, akihez 

nem kötıdik a fokális KI. Az olvasó számára nem áll rendelkezésre információ a nem-fokális 

karakterek szubjektív világáról. A fokalizáló KI egy szubjektív episztemológiai perspektíva, 
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amely a karakter saját „életre kelésében” fejezıdik ki. Ez az életre kelés lehet perceptuális, 

kognitív, vagy kinesztetikus. A szöveg ábrázolhatja a karakter gondolatait, érzéseit, hangokat, 

látványokat, vagy tudatalatti vágyakat, ahogy a fokalizáló KI átéli azokat. A fokalizáló entitás 

az, akinek az élményeit a szöveg topikalizálja. Amikor egy karakter reflektál saját élményeire, 

miközben átéli ıket, a fokális KI és a fokalizáló KI egybe esnek. A narrátor KI –t el kell 

különítenünk a fokalizáló KI-tıl, mivel a fokalizáló KI a történet egyik karaktere, de nem a 

történet narrátora, vagyis inkább egy átélı szelf, de nem egy beszámoló szelf. A narrátor KI az 

a pszichológiai entitás, aki elmondja a történetet, egy, a történettıl eltérı episztemológiai 

szintrıl. Ez az episztemológiai eltérés lehet idıbeli (retrospektív narráció), vagy ontológiai (a 

narrátor nem ugyanabban a valóságban létezik, mint a történet). A narrátor KI cselekvési 

lehetıségei kimerülnek a történet elmondásában/leírásában. A narrátor identitása azonos lehet 

egy történetbeli karakterrel, de episztemológiai szempontból elkülönül tıle. 

A DC MIT komponense a narratívum tartalmára vonatkozik, azokra a tárgyakra, 

amelyek a narratívum szereplıi, a KI, számára fontosak, vagy amelyeket manipulál. Ezek 

általában fınevek, vagy magasabb szintő grammatikai egységek, amelyek a tárgy szerepében 

funkcionálnak. A KI intenciójának tárgyai, amire a szereplık vágyai, akarata, tervei 

irányulnak. 

A DC elmélet szerint tehát az olvasó/hallgató egy négy-komponensbıl álló deiktikus 

centrumot konstruál a szöveg alapján, ami egyrészt folyamatos mozgásban van (DC shifting), 

másrészt állandóan megújul a szövegben található információ alapján. A szerzık a DC 

konstrukcióját egy mentális modellnek tartják, melyben a diskurzus maga, valamint a 

szövegben található helyzetek és események reprezentálódnak (Kamp, 1984; Webber, 1987). A 

konstrukció mondat vagy propozíciós szinten operál, mőködése közben a reprezentáció-építés, 

és az új reprezentációk további feldolgozása, majd megújítása ciklusain megy keresztül. Ez azt 

jelenti, hogy a DC mozgása közben egyszerre egy vagy több komponensre vonatkozó új 

információ épül be a modellbe. Az egy-egy komponensre vonatkozó információ szempontjából 

a DC ciklust az információ bevezetése, fenntartása, majd módosítása operációkkal 

jellemezhetjük. 

A DC modell keretében számos empirikus kutatás látott napvilágot, mind irodalmi, 

mind hétköznapi orális és írott diskurzusok vizsgálatával. Megismételve egy korábbi kísérleti 

elrendezést (Segal, Bruder, Daniles, 1984) Rappaport és munkatársai vizsgálatukban egy 

irodalmi szöveg olvasására kérték a kísérleti személyeket, miközben a szöveggel kapcsolatos 

igaz/hamis döntéseket kellett hozniuk, egy hat-fokú skála segítségével. A szöveg háromféle 

verzióját prezentálták a személyeknek, melyek a DC mozgásában tértek el.  A DC MIKOR 



 25 

komponensével kapcsolatban az események logikai sorrendjének szigorú kötöttségét várták el. 

Az eredmények viszont azt mutatták, hogy ha egy új cselekvéssor kezdıdik, a másik, korábbi 

cselekvéssor nem szükségszerően ér véget – az olvasó szerint.  A szöveg olvasása közben 

például két párhuzamosan folyó eseményt is feltételeztek az olvasók. A HOL-ra, mint téri 

deixisre vonatkozó hipotézisek közül a prepozíciós kifejezések hatását találták egyértelmőnek. 

Például ebben az esetben: „a házon kívül” ami alapján az olvasó feltételezte, hogy a korábbi 

események a házon belül játszódtak. Az olvasó empátiájának növekedését tapasztalták abban 

az esetben, amikor például a DC a szegénynegyedre fókuszált. Más szövegek hasonló 

vizsgálatával a HOL komponensének mozgásának hatásait tanulmányozták. Amikor a 

szövegben nyilvánvaló volt, hogy az események egy új helyszínen játszódnak, és ezt követte a 

DC új lokalizációja is, a szöveg olvasási ideje megnıtt. Vagyis a DC eltolódást (shift-et) 

követı mondatok olvasása lassabb volt. Ennek magyarázatát Rappaport és munkatársai a DC 

módosításához szükséges komputációs idı meghosszabbodásában látták. Egy másik, 

mesterségesen konstruált szöveg olvastatása közben azt találták, hogy az olvasóknak hosszabb 

idıbe telt egy olyan HOL kérdésre válaszolni, ami a fıszereplı aktuális helyéhez képest egy 

korábbi helyszínre kérdezett rá, mint az aktuális helyszínre.  

A fenti vizsgálatokat egyes szám harmadik személyő szövegeken végezték, azonban 

Rappaport és munkatársai megvizsgáltak egyes szám elsı személyen elhangzó spontán orális 

narratívumokat is. Ezekben az esetekben a DC értelmezésében egyéni különbségek is lehetnek, 

mivel a hallgatók saját hétköznapi tudásuk, és helyzetre vonatkozó kontextuális tudásuk és 

inferenciáik alapján eltérı módon konstruálják meg a DC modellt. Például a következı mondat 

egy öt éves gyermek szájából hangzott el: „Elmentem …a parkba, és ezt kaptam a 

szülinapomra.” Amennyiben tudatában vagyunk az adott család szokásainak, hogy a 

születésnapokat a parkban tartják, akkor máshogy tudjuk értelmezni ezt a mondatot, mintha 

errıl nem tudunk. A hallgató a beszélt szöveg esetében is hasonló módon konstruálja meg a 

DC-t, mint írott narratív szövegeknél. A DC mozgása tapasztalható például a következı 

dialógusban, ami egy négy éves gyermek (J), és egy felnıtt (E) között hangzott el.2  

 

E: utaztál már? 
J: aha. Igen. 

E: Tényleg? 

J: Igen, a nagyihoz. 

E. Elmentél a nagyihoz? És mi történt? 

                                                 
2 A szöveget az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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J: Csak azt mondtam: „Szia”, 

    és aztán aztán ık, a Mama azt mondta, azt mondta, „Mondj mondj valamit.” 

    És én azt mondtam, ”Nem, haza akarok menni.” 

    „Nem amíg nem köszönsz, köszönsz rendesen.” 

    „Mama, azt mondtam szia.” 

    *És aztán ı, és aztán a Mamám visszament a nagyihoz,  

    és akkor azt mondta: „Ó, ez egy rossz kislány,” 

    Csak úgy. 

 

A szövegben megjelenített események J és anyja közötti vitát mutatják be. Az elbeszélés 

hallgatója, mint E, azt a következtetést vonhatják le, hogy a vita a nagymama jelenlétében folyt 

le, az ı házában. Amikor a *-gal jelölt mondathoz érünk, ez a konstrukció problematikussá 

válik, mivel ebben a mondatban az szerepel, hogy visszamentek a nagyihoz, ami csak akkor 

lehetséges, ha megelızıen nem az ı házában voltak. Ennek az ellentmondásnak a feloldására 

feltételezhetjük, hogy az anya a vita alatt valamikor elhagyta a helyszínt, majd késıbb ismét 

visszatért. Egy másik lehetıség, ha feltételezzük, hogy a nagymama házán belül az anya és 

lánya a nagymama háta mögött folytatta le a vitát, majd az anya visszatért a nagymama 

közelébe (mondjuk a lakás egy másik helységébe). Ez a példa azt mutatja, hogy egy téri 

szakadék keletkezik akkor, amikor a szereplık a narratívum világának helyszínei között 

mozgnak, és a mozgás kezdı és végpontja nem egyértelmő, vagy könnyen kikövetkeztethetı. 

Ilyen esetekben a hallgatónak kell megkonstruálnia a különféle események koherens 

körülményeit. Ez a DC folyamatos, új információk alapján történı módosításával jár. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a DC elméletet a narratív perspektíva 

megértésével, és feldolgozásával kapcsolatos kognitív mőködések plauzibilis modelljének 

tekintjük. Mivel a szövegek olvasása közben a DC az új információt beépítı folyamatos 

módosuláson megy keresztül, a DC modellje elég flexibilis ahhoz, hogy a rendelkezésre álló 

információ alapján folyamatosan módosuló reprezentációkat alkosson az olvasó. A DC-t leíró 

négy alkotóelem, a narratológiai elméletekbıl leszőrt négy alapvetı elkülönítéshez némileg 

hasonló koncepciót mutat, ám lényeges pontokon el is tér attól. A NP fizikai aspektusait 

foglalja össze a HOL és MIKOR. A pszichés narratív szint szempontját a KI a fokalizáló ágens 

és a narrátor-KI elkülönítése tartalmaza, ami a narrátor és karakter episztemológiai 

elkülönítését teszi lehetıvé. A NP szubjektivitás aspektusát a fokalizáló KI és a fokalizált KI 

jeleníti meg. A nem-fokalizáló KI elkülönítésére az általunk fontosnak tartott narratológiai 

szempontok azért nem térnek ki, mert amennyiben egy szereplı nem fokalizál, nézıpontja nem 
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jelenítıdik meg a történetben, ennél fogva nem módosítja a NP szubjektivitás aspektusát. 

Pusztán, mint a fokalizáció tárgya van jelen, hasonlóan a MIT komponenshez, mely kategória a 

történetben szereplı élettelen tárgyakat foglalja magába. Ez természetesen nem azt jelenti, 

hogy a narratívum megértésének szempontjából ezek a tárgyak ne lennének fontosak, vagy azt, 

hogy az olvasó ne alkothatna véleményt róluk, és így tovább. A narratológiai elméleti 

kutatások szintén boncolgatják ezt a kérdést. A NP vagy DC vizsgálatáról szóló jelen 

kutatásunk szempontjából azonban azt a kérdést tartjuk relevánsnak, hogy ki a fokalizáló 

ágens, és hogy miként fokalizál, vagyis a fokalizáló módot. A MIT kérdése – és véleményünk 

szerint ide tartozik a nem-fokalizáló KI is – egy olyan komplex tartalmi kérdés, ami 

szövegmegértési vizsgálatok esetében természetes módon felmerül, azonban véleményünk 

szerint elkülönül a NP többi aspektusától abban, hogy nem köthetı közvetlenül a 

narrátor/karakter személyéhez.  

 Egy másik kritikai megjegyzés a DC modell komponenseivel kapcsolatosan, hogy az 

intencionalitás szempontját nem tartalmazzák explicit módon. Az a kérdés, hogy egy 

karakterrıl, illetve saját magáról külsı leírást ad a narrátor, vagy belsı gondolatait, érzelmeit 

és vágyait is megjeleníti, a narratívum megértésével, és diskurzus feldolgozással foglalkozó 

pszichológiai vizsgálatok fontos témája (lásd alább). A narratológiai elméletekben ez a kérdés 

a fokalizáló mód kérdéseként merült fel. Mint említettük, a DC, mint a narratívum 

feldolgozásának vizsgálatára alkalmas folyamat-modell meggyızı konstruktum, és 

mőködésének leírása nagyjából megfelel az általunk feltételezett, a NP váltás módjára 

vonatkozó kognitív mechanizmusoknak. 

 

A NP fizikai aspektusa: téri reprezentációk kialakítása olvasott szöveg alapján 
 

 Az olvasott szöveg vagy narratívum alapján kialakított téri reprezentációk természetét 

számos kognitív pszichológiai kutatás a szituációs modellbıl kiindulva tanulmányozta. 

Eszerint az olvasott szövegrıl háromféle mentális reprezentációt alkot az olvasó: egyet 

magáról a nyelvi szövegrıl, a másodikat a szöveg propozíciós állításai alapján, ahol a szöveg 

jelentése reprezentálódik, és egy harmadikat, a szövegben megjelenített helyzetrıl (van Dijk és 

Kintsch, 1983; Jonhson-Laird, 1983). Morrow és munkatársai (1987) például egy olyan 

szöveget olvastattak el a kísérleti személyekkel, melyben egy szereplı egy, a kísérleti 

személyek számára ismert alaprajzú épület szobáin keresztül mozog. Az elbeszélés világáról 

kialakított mentális reprezentációkat úgy vizsgálták, hogy a történetben szereplı két tárgy 

nevét az olvasást megszakítva prezentálták az olvasóknak, akiknek el kellett dönteni, hogy 
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vajon a két tárgy ugyanabban a szobában, vagy különbözı szobákban volt elhelyezve. Az 

eredmények összhangban álltak azzal a nézettel, hogy az olvasók a fıszereplı szemszögébıl, 

azaz hozzá viszonyítva alakítják ki az elbeszélés téri reprezentációját. A válaszok akkor voltak 

a leggyorsabbak, amikor a fıszereplı aktuális környezetében elhelyezkedı tárgyak szerepeltek 

a kérdésben, és a fıszereplıtıl való távolodás arányában egyre lassabbak voltak. Morrow, 

Bower és Greenspan (1989) azt is kimutatták, hogy ez az eredmény olyan szobák esetében is 

melyeken a fıszereplınek keresztül kellett haladnia az alaprajz szerint, de nem voltak 

megemlítve a szövegben, illetve olyan szobák esetében is, melyekrıl a fıszereplı csak 

gondolkodott. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az olvasók a történet fıszereplıjének céljai 

és viselkedése szempontjából releváns téri elrendezésrıl alkotnak reprezentációikat a történet 

világáról.  

Morrow, Bower és Greenspan vizsgálatának kritikája, hogy a történet olvasása elıtt a 

kísérleti személyeknek az épület alaprajzát kellett tanulmányozniuk, így a feladat maga a téri 

információ részleteire való odafigyelést tette szükségessé. Ugyanakkor, Morrow paradigmáját 

felhasználó más vizsgálatokban azt találták, hogy ha a feladat nem követeli meg az olvasótól a 

részletes téri reprezentáció használatát, akkor nem alkot ilyen szituációs modellt (Wilson és 

mtsi., 1993). Valamiféle téri reprezentációs modellt azonban ilyen esetben is alkot az olvasó. 

Glenberg, Meyer és Lindem (1987) kutatása demonstrálta, hogy az olvasók megkülönböztetik 

azokat a tárgyakat, amelyek térben a fıszereplıhöz kapcsolódnak azoktól, amelyek nem. A 

fıszereplıhöz kapcsolódó tárgyak a fıhıssel együtt az elıtérben, azaz explicit fókuszban 

vannak, könnyebben felismerhetık, és könnyebben elérhetık névmással való utalás esetén. 

O’Brien és Albrecht (1992) mondatok olvasásának reakcióideje alapján azt állapította meg, 

hogy az inkonzisztens téri információ lassabb reakcióidıt, és megértési nehézségeket okozott. 

Például ha a következı információ állt a kísérleti személyek rendelkezésére: ’Kim a klub elıtt 

állt.’,  néhány mondattal megelızve a ’Kim elhatározta, hogy kimegy a klub elé várni.’ 

mondatot, a kísérleti személyek nehezebben tudták értelmezni a szöveget. De Vega (1995) azt 

javasolta, hogy különítsék el a szöveg feldolgozásának azt a szakaszát, amikor az olvasó 

enkódolja, és azt, amikor megújítja a narrátor/karakterrel kapcsolatos téri információt, attól a 

mozzanattól, amikor a szövegrıl készített reprezentáció szituációs modelljében ez az 

információ hozzáférhetı, vagyis elıhívható. De Vega Online-updating hipotézise szerint az 

olvasó azonnal újraértékeli a fıhıs lokációjára vonatkozó információt, mihelyt új információ 

áll rendelkezésére ezzel kapcsolatosan. Eszerint O’Brien és Albrecht példáját használva, 

mihelyt az olvasó találkozott Kim lokációjára vonatkozó információval, enkódolta azt a 

szituációs modellben, és ez az információ rendelkezésére állt, amikor legközelebb erre 
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vonatkozó információval találkozott. Összhangban az online-updating hipotézissel Levine és 

Klin (2001) kimutatták, hogy a narratívum fıszereplıjének helyváltoztatása azonnal csökkenti 

annak korábbi lokációjához való emlékezeti hozzáférést, amennyiben a karakter céljainak és 

viselkedésének szempontjából releváns az új információ.   

A szituációs modell konstrukciós mechanizmusának különféle változatai szerint 

(Garrod és Sanford, 1990; Gernsbacher, 1990; Zwan és Radvasky, 1998) az olvasó a munka-

memóriájában tárolja a diskurzus fontos entitásaira vonatkozó információt, mint például a 

szereplıket, és azok alapvetı tulajdonságait. Ezeket az entitásokat elıtérbe helyezi, más szóval 

explicit fókuszban tartja az olvasó (foregrounding). A fókuszban tartott tokeneken kívül a 

diskurzusra vonatkozó további fontos információt, mint például idı, hely, célok, a hosszú-távú 

munkamemóriában, más szóval implicit fókuszban tartja az olvasó (Garrod és Sanford, 1990, 

Ericson és Kintsch, 1995; Zwaan és Radvasky, 1998), és ez az információ mindvégig 

hozzáférhetı marad a munka-memóriában tárolt tokeneken keresztül. A lokációra vonatkozó 

információt nem biztos, hogy implicit fókuszban tartja az olvasó, ez attól függ, hogy ez az 

információ mennyire fontos a narratívum szempontjából. Amennyiben a téri információt 

tartalmazza az implicit fókusz, amikor helyváltoztatás történik, a karaktertıl a lokációs 

információra irányuló kapcsolat deaktiválódik, és gátlás alá kerül (Gernsbacher, 1990), ami a 

lokációs információ implicit fókuszból való kivonását eredményezi, mely által kevéssé 

hozzáférhetıvé válik. Ugyanakkor az új lokációs információ bekerül az implicit fókuszba, és 

összeköttetésbe kerül az explicit fókuszban lévı karakter tokennel. 

Összegezve a narratív szöveg megértése közbeni téri reprezentációkkal kapcsolatos 

kutatások eredményeit azt mondhatjuk, hogy az olvasó/hallgató nem szükségszerően alkot a 

szövegben szereplı téri információról pontos reprezentációkat, csak annyiban, amennyiben ez 

a szöveg megértésének szempontjából -- a fıszereplı céljainak, vagy mozgásának 

szempontjából, vagy az olvasási feladat céljának szempontjából -- releváns. A narrátor/karakter 

viselkedésével kapcsolats információ elsıbbséget élvez a feldolgozás során. Az így alkotott 

reprezentációk, vagy modellek a szöveg olvasása közben, az új információ alapján 

folyamatosan módosulnak, és az irreleváns információ a továbbiakban nem hozzáférhetı, vagy 

lassabban elérhetı a munkamemória számára.  

 

A narrátor/karakter id ı-érzésének és szubjektív érzelmi állapotának kifejezése a NP-ban 
 

A narratív perspektíva fizikai aspektusának másik fontos forrása a cselekmény idejére 

vonatkozó információ. A legtöbb nyelvben ez az információ az igeidık, és idıi 
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határozószavak, idıi deixisek formájában áll rendelkezésre. Számos kutatás azonban felhívta a 

figyelmet arra, hogy a narratívumban az igeidı-használata a narrátor/karakter szubjektív 

idıélményének kifejezését valósítja meg irodalmi szövegekben és szelf-narratívumokban 

(László, 1991; László és Pólya, 2002; Ehmann, 2004; Ehmann, és mtsi. 2007). Vagyis célja 

nem pusztán az olvasó/hallgató számára objektív tájékozódási pontok megadása – ami 

természetesen szintén része lehet egy elbeszélésnek – hanem a narrátor/karakter élményét 

megfelelı hiteleséggel átadó idıi perspektíva létrehozása, ahol a grammatikai idıt a szubjektív 

hosszúságú idıtartam kifejezésére többféle módon variálja a szöveg. Ezzel kapcsolatosan 

Wolfson (1979) a múlt idıre vonatkozó elbeszélésben a jelen idı használatát tanulmányozta 

orális narratívumokon. Wolfson ezzel kapcsolatosan azzal érvelt, hogy az igeidı váltás az 

elbeszélés egy bizonyos pontján az elıadás dramatikai hatásának fokozásának érdekében 

történik. Érvelése szerint a két grammatikai idı (múlt és jelen) felváltva történı alkalmazása 

az, ami az így konstruált történetekben az elbeszélı szubjektív élményét kifejezi. Shiffrin 

(1981) szintén orális narratívumok diskurzív konstrukcióját tanulmányozta, kvantitatív 

elemzési módszereket alkalmazva. Vizsgálatában, az egyes tagmondatokban elkülönítette az 

esemény idıt (más események idejéhez viszonyított idıpont) a referencia idıtıl (a narratívum 

elıadásának idejéhez viszonyított idıpont). Ezzel a leírással a tagmondatok közti igeidı váltás 

négy típusát különítette el: múlt idırıl jelenre, múlt idırıl múltra, jelenrıl múltra, jelenrıl 

jelenre. Eredményei azt igazolták, hogy amennyiben a múlt-idıt kifejezı jelen idı használata 

után a következı tagmondatban a beszélı egyszerő múlt idıre váltott, ez a narratívum idıi 

szerkezetében fontos esemény kezdetét, vagy fordulópontot jelentett a narrátor/karakter 

céljának megvalósítása szempontjából. Az igeidı váltogatásának ez a módja Shiffrin szerint a 

múltbeli eseményeket a narratívum elmondásának adott pillanatába, aktuális, jelen idejő 

történésként „helyezi” be a szövegbe. Ez a narrátor/karakter élményeinek vivid átélését teszi 

lehetıvé mind a beszélı, mind pedig a hallgató számára. Shiffrin kutatásának egy másik 

eredménye azt mutatja, hogy a jelen idı-múlt idı kombinált használatában a jelen idıre történı 

váltás sok esetében direkt idézet formájában történik. Ez, a cselekmény zajlásának idején 

elhangzott szavak bevezetı mondat nélküli pontos idézetét jelenti. A jelen idınek ez a 

részletezı, az eseményeket lépésrıl lépésre lekövetı elıadási módja még inkább lehetıvé teszi 

a dramatizált, vivid megjelenítést, és ennél fogva a narrátor és hallgató számára mélyebb 

átélést jelent.   

Az igeidı perspektivikus használatának önéletrajzi narratívumokban megjelenı típusait 

tanulmányozta Pólya (2005). Az esemény idı és referencia idı közti elkülönítést a deiktikus 

centrum eltolásaként jellemezte, és a deiktikus centrum és az elbeszélésben megjelenı narratív 
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elemek idıi elhelyezésének viszonya alapján háromféle perspektívát különített el az általa 

vizsgált narratívumokban. Eszerint, a visszatekintı perspektívában a deiktikus centrum a 

narratívum referencia idejében helyezkedik el, míg az elbeszélést karakterizáló narratív elemek 

az esemény idıben zajlanak, tipikusan a múltban. Erre a perspektívára jellemzı a narrátornak 

az elbeszélt eseményekhez való távolságtartó viszonya, amit a múlt idı kifejezésére használt 

deiktikus kifejezések is megerısítenek. A történetben megjelenı idıi viszonyok lineárisan 

rendezettek. Az újraátélı perspektívában ezzel szemben a narrátor/karakter deiktikus centruma 

visszahelyezıdik az elbeszélt esemény-idıbe, a narratív elemek elhelyezkedésével azonos 

idıpontba. Az ebbıl a perspektívából elmondott történetekre jellemzı a narrátor/karakter 

mélyebb érzelmi átélése, valamint az erre utaló indulatszavak gyakoribb használata. Az átélı 

perspektívában a deiktikus centrum a referencia idıben helyezkedik el, az elbeszélés 

eseményei szintén ebben az idıpontban zajlanak. Az átélı perspektívában elmondott 

történetekben a narrátor/karakter az elbeszélt eseményekre vonatkozó megjegyzéseiben az 

elbeszélésre reflektáló, szubjektív vélekedéseit az elmondás adott idıpontjában, vagyis a 

referencia idıben fejti ki. Pólya kutatásaiban azt találta, hogy a történetek elmondása közben a 

visszatekintı, újraátélı, és átélı perspektíva használata eltérı arányban érvényesül, vagyis 

ennek a háromféle perspektívának a használata egy adott történet elmondása közben keveredik. 

Ugyanakkor a fenti három perspektíva típus véleménye szerint eltérı mértékben valósítja meg 

az érzelmi intenzitás kifejezését, és hallgatóban/olvasóban keltett érzelmi hatását tekintve is 

eltér ebbıl a szempontból.  

Pólya a háromféle perspektíva-használatban kifejezett érzelmi intenzitás hatását 

vizsgálata úgy, hogy az eltérı perspektíva-használattal megfogalmazott önéletrajzi 

narratívumokat elolvastatta a kísérleti személyekkel. Ezután a kísérleti személyeknek az 

önéletrajzi narratívum mögött álló, számukra ismeretlen személyt, mellékneveket tartalmazó 7 

fokú skálákon kellett jellemezniük. A NP érzelmi intenzitás kifejezésével kapcsolatban Pólya 

azt találta, hogy összefüggés volt a szövegben használt NP, és annak érzelem-telítettségének 

megítélése között. A deiktikus centrum és a narratív elemek eltérı idıpontba helyezése esetén -

- a visszatekintı perspektíva használatakor -- az érzelmi átélést a kísérleti személyek 

alacsonyabbnak ítélték, mint ezek azonos idıpontba helyezésekor, vagyis az újraátélı, és átélı 

perspektíva használatakor. Ezen belül az érzelmi minıségek megítélésében is eltérést talált a 

vizsgálat, amennyiben az újraátélı perspektíva használatakor az impulzivitást ítélték magasabb 

fokúnak, az átélı perspektíva használatakor pedig szorongást tartották magasabb fokúnak a 

kísérleti személyek. A vizsgálat tehát azt mutatta ki, hogy a NP típusa szisztematikusan 

befolyásolja a narrátor/karakter más személyek által történı észlelését. 
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A különbözı NP-khoz kapcsolódó érzelmi átélésben, más szóval affektus-telítettségben 

mutatkozó különbségeket más vizsgálatok is kimutatták. Baumeister és munkatársai 

(Baumeister, Stillwell és Wotman, 1990; Baumeister és Newman, 1994) vizsgálatukban a jövı 

idı, múltbeli eseményeket megjelenítı narratív konstrukciókban betöltött szerepét 

tanulmányozták. A jövı idı használati módjainak két típusát a történetben szereplı 

narrátor/karakter céljának szempontjából határozták meg. Amennyiben az elbeszélésben a 

narrátor céljára helyezıdött a hangsúly, a cél eléréséhez vezetı események részletezését, és a 

narrátor érzelmi állapotainak leírását nem tartalmazta a történet. Az események szelektíven, a 

cél megvalósításának függvényében ábrázolódtak. Amennyiben azonban a cél 

megvalósulásának eléréséhez vezetı útra helyezıdött a hangsúly, a történet elıadását a narrátor 

mélyebb átélése, az eredeti eseményekhez kapcsolódó érzelmek felidézése, és intenzívebb 

érzelemkifejezés jellemezte. Baumeister és munkatársai azt találták, hogy a cél-esemény 

szempontjából megjelenített történetek a narratív konstrukció során magasabb arányban 

kapcsolódtak jövıbeli eseményekhez, mint a nagy átéléssel és részletességgel elıadott 

történetek. Ezt úgy interpretálták, hogy a cél-eseményre vonatkozó történeteket a narrátor 

képes átszerkeszteni és újraértelmezni, és azt követıen képes felhasználni jövıbeli események 

megtervezésekor, vagy problémákkal való megküzdés esetén. Az intenzív érzelmi átéléssel 

megjelenített, a narratívum céljának megvalósulásáról szóló történetek esetében, Baumeister és 

munkatársai szerint nincs lehetıség az újraszerkesztésre, tehát jövıbeli, a személyiség épülését 

szolgáló felhasználásuk is bizonytalan. Baumeister és munkatársai vizsgálatához azt főzhetjük 

hozzá, hogy az általuk elkülönített önéletrajzi történet-típusok közti különbség a narrátor 

részérıl esetleg a történetek feldolgozásának eltérı fázisát mutatja. Az élmények 

szintetizálásának kezdeti fázisára jellemzı lehet a nagyobb érzelmi átélés, és részletesség, míg 

egy alaposabban feldolgozott, és az élettörténet többi eseményeivel jobban integrált történetre 

nem jellemzı ez a konstrukciós mód.  

Összefoglalva az igeidı perspektivikus használatával foglalkozó kutatások eredményeit 

azt mondhatjuk, hogy az igeidı kifejezése, valamint a különféle igeidık váltakozó használata a 

NP-ban a narrátor/karakter szubjektív idı-élményét fejezi ki, és ezzel párhuzamosan eltérı 

intenzitású érzelmi állapotokat fejez ki a narrátor részérıl. A hallgató/olvasóban szintén eltérı 

intenzitású és minıségő érzelmeket kelt, vagy a történetben használt perspektívák alapján a 

hallgató különféle érzelmi állapotokat tulajdonít a narrátor/karakternek. Egyes NP-k, mint 

például a jelenidı és múlt idı kombinálását megvalósító újra-átélı és átélı perspektíva 

magasabb fokú érzelmi intenzitást fejez ki, mint a konzekvensen múlt idıt használó 

visszatekintı perspektíva. A jelen idejő dramatizálás, és a konkrét epizódok részletzı leírása az 
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elıadásban szintén magasabb érzelmi átélést valósít meg, mint az egyszerőbb, lineáris 

szerkezető cél-narratívum.  

  

Intencionalitás: A Theory of Mind elmélet és a mentalizáló perspektíva használatának 
kognitív alapjai 
 

A NP korábban tárgyalt narratológiai elemzéseken alapuló kategóriái közül a Theory of 

Mind (TOM) paradigmában végzett kutatások a NP intencionalitás aspektusával kapcsolatosan 

nyújtanak tájékozódási pontot. Ez az aspektus, a narrátor/karakternek a többi szereplı belsı 

világához, és saját belsı világához való viszonyát írja le. Az intencionalitás perspektivikus 

kifejezése egyrészt azt jelenti, hogy ezekben a viszonyokban a narrátor/karakter saját magát, 

valamint más karaktereket, mint érzelmekkel, gondolatokkal, vágyakkal, akarattal rendelkezı 

ágenseket jeleníti meg. Másrészt pedig azt, hogy az így megjelenített ágenseket, mint 

különálló, független belsı világgal rendelkezı szubjektumokat konceptualizálja, és 

megkülönbözteti az általuk kiváltott történésektıl, vagy az általuk végrehajtott cselekedetektıl, 

viselkedésektıl. Ezt a látásmódot Fonagy és munkatársai (Fonagy, Gergely, Jurist, Target, 

2002) mentalizálásnak nevezik. A TOM fejlıdés-lélektani paradigmája ennek a képességnek a 

kialakulását egy hosszú-távú folyamatként írja le, ami 9 hónapos kortól 4-5 éves korig tart 

(például Gopnik, 1993; Perner, 1991; Wellman, 1990; Baron-Cohen, 1991).  

A TOM keretében végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a csecsemı majd kisgyermek 

fokozatosan, néhány év alatt sajátítja el az ágencia egyre progresszívebb szintjeit: a fizikai, a 

társas, a teleológiai, az intencionális, és végül a reprezentációs ágencia szintjeit (Gergely, 

2001; Fonagy és mtsi., 2002).  A szelf-nek, mint fizikailag önálló dinamikus egységnek a 

reprezentációja a csecsemıt a külvilágból érı fizikai ingerek aspektusaitól különíti el. A 

szelfnek, mint társas ágensnek a reprezentációja a csecsemı és gondozó között születésétıl 

fogva jelen lévı specifikus affektív-kommunikatív gondozói viselkedéséket, valamint ezek 

szubjektív érzelmi-intencionális kontextusát foglalja magába. A szelfnek, mint teleológiai 

ágensnek a reprezentációja a 9. hónap körül mutatható ki, amikor a csecsemı képes a 

racionális, cél-orientált cselekvéseket megérteni. A szelfnek, mint intencionális mentális 

ágensnek a reprezentációja a 2. év körül jelenik meg. Ekkor a kisgyermek képes megérteni 

néhány mentális állapotot, mint a vágy, és szándék, elkülönítve ezeket az általuk generált 

viselkedésektıl. A szelf, mint reprezentációs ágens, más néven az „önéletrajzi szelf” 4-5 éves 

kor táján jelenik meg. Ebben a korban a gyermek képessé válik arra, hogy felfogja az 

intencionális elme olyan jellemzıit, mint a reprezentáció-alkotás, és az oksági ön-reflexivitás, 
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és ez által kialakul egy absztrakt, idıben kiterjedı, történeti-kauzális fogalma az önéletrajzi 

szelfrıl.  

A szelfnek ez a reprezentáló ágensként való felfogása praktikusan együtt jár a 

gyermeknek más emberekrıl, más szelfekrıl alkotott fogalmának mentalizáló felfogásával is. 

A gyermek tehát képes megérteni, hogy az anya mit tesz, és miért, azáltal, hogy érzéseket, és 

vágyakat tulajdonít neki. Az érzések, vágyak tulajdonításával az emberek viselkedése a 

gyermek számára elıre bejósolhatóvá válik. A pszichés realitásában megjelenik a reflektív, és 

mentalizáló modalitás (Gopnik, 1993). A gyermek megtanulja, hogy a dolgok nem mindig 

azonosak azzal, aminek látszanak, hogy egy másik személy – szintén mentalizáló ágens – 

máshogy láthatja a külsı világot, hogy a vélekedések nem mindig azonosak a valósággal (pl. 

hamis vélekedés megértése, Wimmer és Perner, 1983), és hogy múltbeli érzései 

megváltozhatnak, valamint az, hogy megváltoztathatja gondolatait, anélkül, hogy ı maga 

megváltozna. Ez által lehetıvé válik a külvilág, és a gyermek belsı világának az elkülönítése.  

Optimális esetben tehát a reprezentációs ágens, és a mentalizáló kapacitás 5 éves korra 

kialakul a gyermekben. Fonagy és Target (1996) az egészséges felnıtt spontán folyamatos 

mentalizáló gondolkodását reflektív funkciónak nevezi. Amennyiben a fent leírt fejlıdési 

folyamat valamiért sérül, például abúzus, trauma éri a gyermeket, a mentalizáló kapacitás nem 

fejlıdik ki, vagy csak részlegesen alakul ki. A saját és más emberek mentalizációja számos 

pszichopatológiás betegségben gyengül, vagy blokkolódik (Fonagy és Target, 1996). Ennek 

oka, hogy a reflektív funkció optimális mőködése szorosan összefügg a szelf-funkciók 

stabilitásával, és a kora gyermekkorban a gyermek és gondozó közötti biztonságos érzelmi 

kötıdés kialakításának képességével. Fonagy és munkatársai (Fonagy, Steele, Moran, Steele, 

és Higgit, 1992) például kimutatták, hogy terhesség alatt a két szülınél mért mentalizáló 

képesség elırevetítette a gyermek kötıdésének biztonságosságát. Meins és Fernyhough (1999) 

az anyák 6 hónapos csecsemıikkel kapcsolatos beszélgetésben mérték a mentalizáló 

beszédmód arányát. Az anyáktól azt kérték, hogy beszéljenek gyermekükrıl. Ezt követıen 

válaszaikat az alapján kategorizálták, hogy mentális, viselkedéses, fizikai, vagy általános 

leírást adtak (Meins és Fernyhough, 1999). Ez a mentalizálás off-line mérését szolgálta. 

Ugyanakkor Meins és munkatársai a mentalizáció on-line vizsgálatának módszerét is 

kidolgozták. Ez abból állt, hogy anya és gyermeke közti 20 percnyi szabad játék idı alatt a 

fentiekhez hasonlóan kódolták az anyák mentális szóhasználatát, vagyis a gyermek és anya 

érzélmi állapotaira, szándékaira, vágyaira utaló kifejezéseket (Meins és mtsi., 2001). 

Vizsgálatukban azt találták, hogy a mentalizáló beszédmód bejósolta a biztonságos kötıdést, 

valamint elırevetítette a mentalizációs kapacitás fejlıdését 45 és 48 hónapos korban (Meins és 
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mtsi., 2002). A mentalizáló beszédmód szintén elırevetítette a tudatáramlás követésének 

feladatában való teljesítést 55 hónapos korban (Meins és mtsi., 2003).  

Más vizsgálatokban a mentalizáció mérését az önéletrajzi emlékezet vizsgálataival 

kötötték össze. Slade és munkatársai (Slade és mtsi. 2005) a Parent Development Interview 

(PDI) alkalmazása közben használt mentalizáló kifejezéseket vizsgálták. A PDI számos szülı-

gyerek interakciós epizód összesítésével vizsgálja a szülınek a gyermekkel kapcsolatos 

önéletrajzi emlékeit (Conway, 1996). Conway (1992) önéletrajzi emlékezet elméletében az 

önéletrajzi emlékezet szerkezeti modellje szerint az önéletrajzi emlékek két típusát különítette 

el egy hierarchikus rendszeren belül: az egyszeri, specifikus eseményekre vonatkozó 

emlékeket, és a többször ismétlıdı eseményekhez kapcsolódó általános emlékeket. A PDI az 

általános emlékek összesítését adja. A PDI interjú során az emlékekben megjelenı 

eseményekhez főzött kommentárokban a szülı (anya) offline mentalizáló kapacitását lehet 

lemérni, valamint a gyermekhez, mint intencionális ágenshez való viszonyulását. Ez a vizsgálat 

több száz anya-gyermek interakcióra reflektál, mely alapján nagy pontossággal bejósolható az 

anya-gyermek kötıdésének biztonságossága. A PDI vizsgálatban magas pontszámot elérı 

szülık tudatában voltak a mentális mőködések jellegzetességeinek, gyermekük mentális 

mőködésének, és jól értették a saját mentális állapotaik, és gyermekük belsı élményei közötti 

komplex interakciót. A vizsgálatban a dezorganizáltan kötıdı gyermekek szülei jóval 

alacsonyabb pontszámot értek el. Ugyanezen a mintán a szülı-gyermek interakció vizsgálatát 

végezték el Greinenberger és munkatársai (2005). Azt találták, hogy a dezorganizáltan kötıdı 

gyermekek szülei olyan nem-mentalizáló viselkedéseket mutattak, mint például a gyermek 

részérıl affektus kinyilvánításának követelése, félelem kinyilvánítása, intruzív negatív 

viselkedések, mint például a gúnyolódás, vagy kritizálás. Ezekhez a viselkedésekhez olyan 

narratívumok társultak, melyekben ezek a szülık nem ismerték fel a gyermek saját mentális 

mőködéseit, melyekhez nem tudtak direkt módon hozzáférni, vagy a gyermek érzései, 

gondolatai és vágyai nélküli jellemzést adtak róluk. Ebben a kutatásban tehát kimutatható volt 

az összefüggés az interaktív viselkedés, és a narratívumok mentalizáló megfogalmazása között. 

A mentalizáló kapacitás általánosságban tehát a diskurzusban használt reflektív funkció 

kifejezıdéseként, a mentalizáló megfogalmazások alapján ítélhetı meg. Ez a NP 

szempontjából az internális fokalizáló mód magas arányú használatában, valamint az szelf-

ágencia érzés kifejezésében követhetı nyomon. 

A kötıdéssel és mentalizációval összefüggésben, a csecsemıben a figyelem 

kontrolálásának, és a figyelem irányításának képessége is kialakul. Posner és Rothbart (2000) a 

figyelem irányításának képességét úgy definiálja, mint a domináns válasz gátlása egy 
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subdomináns válasz megvalósításával. Ezt a folyamatot a figyelem irányítás erıkifejtéssel 

megvalósított kontroljának nevezték (effortful control by attention). A korai kötıdéssel 

kapcsolatban Fonagy (2001) egy kutatásában kimutatta, hogy a gyermek internalizálja az anya 

azon képességét, ahogy egyik tárgyról a másikra irányítja a csecsemı figyelmét. A 

figyelemirányítás erıkifejtéssel megvalósított kontrolálása alapvetı a mentalizáció 

szempontjából, mivel a távoli másodlagos inger (mentális állapot) elıtérbe helyezését követeli 

meg a közvetlen fizikai ingerek háttérbe szorításával. A TOM feladatokban, például a hamis 

vélekedés felismerésekor, szintén a közvetlen fizikai inger — a valóság látszata -- háttérbe 

szorítását, és a másik elméjének egy távolibb, korábbi valóságról alkotott reprezentációját kell 

a gyermeknek véleménye kialakításához figyelembe vennie. Leslie (2000) a TOM-ot egy 

szelektív figyelmi mechanizmusként konceptualizálja, miszerint a mentális állapotokat leíró 

fogalmak lehetıvé teszik az agyi mőködések számára, hogy a figyelem szelektíven irányuljon 

más ágensek mentális állapotainak jellemzıire, és ily módon lehetıvé teszik az errıl való 

tanulást. Leslie állítását támasztja alá az a tanulmány, amiben Decety és Lamm (2007) 70 

neuroimage technikával a TOM feladatokkal járó agyi mőködéseket vizsgáló tanulmány 

kvantitatív meta-analízisével készített. Ez a tanulmány a kognitív neuroscience keretében 

végzett kutatások alapján azt állapította meg, hogy a jobb inferior parietális cortex, és a 

posterior temporális cortex találkozási pontja a társas kognícióban, mint például a theory of 

mind és az empátia, kiemelt szerepet játszik. Ugyanakkor ez az agyterület az alacsonyabb 

szintő (bottom-up) komputációs folyamatokban az ágencia-érzéssel, valamint a széliens 

ingerekre történı figyelemi reorientációval hozható kapcsolatba. Decety és Lamm szerint ez az 

általános mechanizmus kulcs-szerepet játszik a magasabb szintő társas kogníció folyamataiban. 

A NP-nak a beszéd feldolgozás során a figyelemirányításban játszott általános szabályozó 

szerepe (amirıl a késıbbiekben részletesen szólunk) Leslie (2000), valamint Decety és Lamm 

(2007) alapján a fokalizáló módnak a figyelem-irányításban betültött szerepével illusztrálható. 

A mentalizáló beszédmód (internális fokalizáló mód) használata széliens ingerként a 

történetben szereplı karakterek ágenciájára, gondolataira, vágyaira, motivációira irányítja a 

hallgató figyelmét. A mentalizáló beszédmódban megvalósuló figyelemirányításnak a gyakori 

ismétlése során a hallgatóban kialakuló reprezentációkban megjelenítıdik a mentalizációra 

vonatkozó információ is. Ez a mentalizáló kapacitás fejlıdéséhez, másrészt a mentalizáció 

habituális használatához vezet.   
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A mentalizációs képesség fejlesztése a pszichoterápiás gyakorlatban 

  

A pszichopatológiákban megjelenı mentalizációs deficit csökkentésének érdekében a 

dinamikus terápiák nagy hangsúlyt helyeznek a mentalizáló kapacitás fejlesztésére. Ez a 

terápiás diskurzusban a terapeuta beszédében a páciens érzéseinek, vágyainak, gondolatainak 

megjelenítését, valamint a páciensnek, mint önálló, reprezentációs ágensnek a terapeuta általi 

elismerését, és verbális megjelenítését jelenti. Ugyanakkor, a mentalizáló beszédmód a terápiás 

diskurzusban kiterjed a páciens önéletrajzi epizódjaiban, történeteiben megjelenı más 

ágensekre, valamint magára a terapeutára is. Allen és Fonagy által szerkesztett (2006) a 

Handbook of Mentalization-based Treatment címő könyvben, Haslam-Hopwood és 

munkatársai így írnak errıl.3 

 

Az egyéni pszichoterápia a mentalizáció intenzív gyakorlásának lehetıséget kínálja. A 

hatékony pszichoterápiás kapcsolat a legjobb analógiája a biztonságos kötıdési helyzetnek, 

ami elısegíti a mentalizációs képesség fejlıdését. A pszichoterápia nem csak annyiban segíti 

elı a mentalizáció fejlıdését, amennyiben sor kerül a gondolatok, érzések, remények, vágyak, 

álmok explorációjára, hanem abban is, hogy lehetıséget kínál a mentalizációs kudarcok 

feldolgozására, ami az áttételi4 viselkedésben valósul meg. A terápia során a páciensnek tehát 

lehetısége van arra, hogy a mentalizációt elısegítı körülményekrıl, valamint az ezt hátráltató 

érzésekrıl és konfliktusokról is tanuljon. A terapeuta segítségével megtanul a konfliktusok 

átélése közben is mentalizálni, és ennél fogva megoldani a konfliktus helyzeteket. Ez egy olyan 

tudás, amit sikeres kezelés esetén a páciens a terápiás helyzeten kívül is alkalmazni tud. (260. 

o.) 

 

 A pszichoterápiás diskurzus mentalizáló perspektíva-használatát vizsgálta Habermas 

(2006), pszichoterápiás kutatások céljára készült önéletrajzi interjúkból kiválasztott 

részleteken. Az egyik, általa vizsgált narrátor, C, (nı) élete elsı csókjáról szóló történetet 

mesélt el. Nézıpontját Habermas szerint egyebek mellett a mentális igék, mint például az 

észlel, érez, tud, gondol, ítél, és akar fejezték ki. Az érzelmek megnevezése szintén ezt a célt 

szolgálta, Habermas a vizsgált szövegben a félt, és szomorkodott kifejezéseket találta. A 

történetre vonatkozó, az elbeszélés idıpontjával egyidejő megjegyzések szintén mentalizáló 

beszédmódot jelenítenek meg, például:  ‘Csak késıbb értettem meg’, vagy ‘Valójában nem 

                                                 
3 A szöveget az eredeti angolból a szerzı fordította. 
4 Az áttétel fogalma itt a páciensnek a terapeutára vetített pozitív és negatív érzéseit jelenti. 
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akartam’, ‘ Erısen kötıdtem hozzá’, ‘Szinte hónapoikg szenvedtem emiatt’. Az elbeszélı a 

történetben összekapcsolja ezeket a mentalizáló leírásokat egy szekvenciává, ahol a vágyakozó 

fiú leírását a nem-vágyakozó barátnı, vagy saját maga mentalizáló leírása követi: ‘Elıször a 

barátnımbe volt szerelmes’, ‘ı nem akart tıle semmit akkor’ ‘Felém kezdett érezni valamit’, 

‘És akkor én nem nagyon akartam megcsókolni’. A hallgató tehát ebbıl a mentalizáló leírásból 

megértheti a szereplık érzelmeit és motivációit, kivéve azt, hogy a narrátor C végül miért 

csókolta meg a történetben szereplı fiút. A mentalizáló perspektíva használata ezekben a 

szövegekben direkt módon fejezi ki a narrátor múlt-beli és jelenlegi affektív és intencionális 

viszonyulását a történet eseményeihez, szereplıihez, valamint a történet más karaktereinek a 

narrátor által tuljadonított affektív állapotát, és intencióit.  

 Habermas vizsgálatában olyan narratívumokat is elemzett, melyek nem tartalmazták, 

vagy kisebb mértékben tartalmazták a fenti, mentalizációt kifejezı, vagy arra utaló szavakat, és 

tagmondatokat. Narrátor T (férfi) például felesége általa történı bántalmazásának egy esetét 

mesélte el, magukat az eseményeket felsorolva, saját magára vonatkozó mentalizáló 

kifejezések idınkénti használatával, azonban a történetben szereplı más karakterek 

nézıpontjának kifejezésére nem használt mentalizációt.5 

 

T: Jön egy pont, ahol kikapcsolsz. 

T: És akkor, uh, amikor a szemem elıtt csal meg, 

T: egy kocsmában. 

T: kimegyek a vécére, 

T: visszajövök, 

T: és mi megy? 

T: a hídhoz ment, a Rödelheimbe vezetı fıút mellet, 

T: és leugrott a fıútra. 

T: Még a levegıben volt, meggondoltam magam, 

T: felrepült és átfordult, 

T: a lábára esett, 

T: de a törés a gerincben volt, 

T: aztán már nem tudtam változtatni rajta.  

 

                                                 
5 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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A narrátor T történetében szereplı események leírását Habermas hiányosnak, és a belsı 

világot expliciten megjelenítı perspektíva szempontjából szegényesnek tartja. Habermas 

Schafer (1976) narratívumokat az ágencia meghatározásának szempontjából leíró elmélete 

alapján vizsgálata a pszichoterápiás interjúkban elhangzott történetket. Schafer elmélete szerint 

a narratívumok két csoportja különíthetı el abból a szempontból, hogy a narrátor/karakter aktív 

cselekvıként jelenik meg a történetekben, vagy kerülve ezt az aktív szerepet, saját maga elıl 

elrejtve motivációit, és az események kiváltásában játszott szerepét, passzív elszenvedıként 

ábrázolja saját magát. Ennek alapján a fenti, C történetének elemzéséhez Habermas azt főzi 

hozzá, hogy a narrátor C ágenciájának kifejezése nem explicit a történetben, vagy másként 

megfogalmazva, a narrátor inkább az események passzív elszenvedıjeként ábrázolódik a 

történetben. Valószínőleg ez okozza motivációjával kacsolatos megértési nehézségeket. Ezt a 

hiányosságot C maga is felismerte utólag, a narráció elhangzásának idején, és talán éppen ezért 

használta a részletes mentalizáló leírásokat a történet szereplıi érzéseinek, és motivációinak 

magyarázatatként. Ugyanakkor T történetét erısen jellemzi az ágencia kifejezésének hiánya, 

ami T-nek a történet eseményiért való felelısség vállalásának a hiányát fejezi ki. A feleséget 

érı inzultus leírásánál például T – Habermas szerint – nagy erıfeszítéseket tesz saját 

felelısségének eltagadására a történtekkel kapcsolatban. Mivel teljesen személytelenül számol 

be az eseményekrıl, és számos alapvetı információt kihagy az elbeszélésbıl, nagyban 

megnehezíti a történet validitásának ellenırzését a hallgató részérıl.  

 A mentalizáló perspektíva diskurzív használata tehát mind a narrátor/karakter 

ágenciájának, és intencionális felfogásának, mind pedig a történetben szereplı más karakterek 

ágenciájának és intencióinak kifejezését magába foglalja. A NP használatával ez a történet 

eseményeit okozó, vagy azokat kiváltó ágens megjelölésével, valamint a történet szereplıinek 

internális fokalizáló módban történı megjelenítésében fejezıdik ki. A NP ágensének 

megjelölése ugyanakkor logikailag a cselekedetek elszenvedıjeként megjeleített páciens nyelvi 

megjelölését is maga után vonja. Bár a nyelvhasználatban a megértés és grammatikai jól 

formáltság szempontjából a páciens megjelölése nem mindig szükségszerő, sokszor elégséges 

magának az ágensnek a megjelölése, a NP intencionalitás aspektusa, mint azt a késıbbiekben 

részletesen kifejtjük, a páciencia nyelvi kifejezését is magába foglalja. A NP-ban megjelenített 

ágens Habermas elemzésében a reprezentációs ágensre értendı. A hétköznapi 

nyelvhasználatban azonban többféle módon valósulhat meg az ágencia NP-ben történı 

kifejezése. Ágensként szerepelhet például maga a reprezentációs szelf, vagy annak egy fizikai 

része (testrész), a történetnek a narrátoron kívüli más szereplıi, akik maguk is reprezentációs 

szelfek, vagy élettelen tárgyak és folyamatok, amik szintén szereplehetnek az események 



 40 

kiváltójaként. A páciens esetében, az áges analógiájára szintén szereplehetnek az itt felsorolt 

entitások. A mentalizáló perspektíva megvalósulásának szempontjából ezeknek az ágenseknek 

a kifejezése eltérı fokú mentalizációt mutat. Habermas fenti vizsgálatában megjegyzi, hogy 

amennyiben nem a narrátor/karakter teljes reprezentációs szelfje, hanem annak egy fizikai 

része, például a kéz jeleníti meg az ágenst (pl.: lecsapott a kezem), a narrátor felelısség 

vállalása nem érvényesül a történetben. Ezzel ellentétben a kiemelt testrész önálló ágensként, a 

szelftıl elhatároltan “cselekszik”, amiért a narrátor/karakter nem vállal felelısséget.  

 Habermasnak (2006) fent idézett vizsgálata, mint korábban említettük, nem terápis 

ülések részleteit elemezte, hanem terápiás kutatás keretében készült interjúkét, ahol az 

interjúkészítınek sem hosszú távú kapcsolata nem volt az interjúvolt személyekkel, tehát 

kötıdése sem alakult ki velük, sem válasz-lehetısége nem volt, tehát a kérdés elhangzása után 

nem szólhatott közbe az interjúvolt személyek folyamatos beszédébe. Emiatt, a kutatásban nem 

volt lehetıség annak megvizsgálására, hogy a mentalizálás kimutatott hiányosságaira egy 

terapeuta adott eseten hogyan reagált volna, és milyen módszerek alkalmazásával próbálta 

volna elısegíteni a mentalizálás folyamatát az egyes személyekben. Saját korábbi 

kutatásainkban (Berán, Unoka, 2004, 2005, 2007; Unoka, Berán, 2004, 2006) egyéni 

dinamikus terápiák terápiás ülésen elhangzott szövegeit elemeztük, melynek során mind a 

terapeuta, mind pedig a páciens NP-ban kifejezett mentalizáló tevékenységét vizsgáltuk. 

Többek között arra kerestük a választ, hogy a mentalizáló képesség Fónagy és munkatársai 

(2002) által megfogalmazott terápiás fejlesztése hogyan zajlik egy konkrét terápiában. 

Hipotézisünk szerint – és erre az általunk vizsgált terápiás ülések szövegeiben evidenciát is 

találtunk -- ennek egyik, verbálisan is nyomon követhetı módja a NP váltás segítségével 

történik, mely során a terapeuta beszédében megvalósuló mentalizáló perspektívát a páciens 

saját beszédében megvalósítja, vagyis egy nem mentalizáló perspektívából mentalizáló 

perspektívára vált. Ez a folyamat a hosszú távú terápia során többször is megismétlıdik, mely 

által a páciensnek lehetısége van a mentalizáló perspektíva begyakorlására, és a terapeuta által 

alkalmazott NP váltások elsajátítására. Ezt a tudását a páciens elıször a terápiás ülés keretében, 

majd a késıbbiekben azon kívül is alkalmazza. 

  

A NP-val kapcsolatos kognitív kutatások összegzése, és az ezekbıl levonható 

következtetések 

 

A NP–t, és annak aspektusainak vizsgálatát a kognitív pszichológia területén különféle 

elméleti paradigmákban kutatták. A NP fizikai aspektusát a téri viszonyok narratív 
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szövegekben történı kifejezését és ennek megértését tanulmányozó vizsgálatokat a DC modell 

(Rappaort és mtsi., 1994; Zubin és Hewitt, 1994), valamint a szituációs modell (Ericson és 

Kintsch, 1995) keretében foglaltuk össze, melynek során a NP-ban kifejezett téri viszonyok 

reprezentációját többnyire olvasási feladatok segítségével, a szövegmegértés szempontjából 

tanulmányozták. A NP-ban kifejezett idıi viszonyok kutatása során a narrátor/karakternek a 

különféle NP-kban megvalósított szubjektív idı-érzését és érzelem-kifejés intenzitását 

vizsgálták (Shiffrin, 1987; Pólya, 2004). Ezek a kutatások a NP-nak az affektus-telítettség és 

kifejezés szempontjából eltérı típusait mutatták ki. A NP intencionalitás aspektusait a TOM 

elmélet keretében, a menatizáló beszédmód kutatásában, valamint ennek klinikai alkalmazására 

vonatkozó kutatásokban vizsgálták (Fonagy, és mtsi., 2002; Habermas, 2006, Berán, Unoka, 

2004; 2005; 2007). Az íly módon, heterogén források alapján összesített evidencia lehetıvé 

teszi néhány fontos következtetés levonását a NP-nak mind a beszéd és szövegmegértésben 

játszott szerepével kapcsolatban, mind pedig a NP figyelmi és érzelmi szabályozási 

mőködésével kapcsolatban.  

A NP-val kapcsolatos kutatásokban a diskurzus (szöveg) megértési vizsgálatok egyik 

alapfeltevése, hogy az olvasók/hallgatók a szövegek alapján mentális reprezentációkat hoznak 

létre, melyek egy adott ponthoz, általában a narratívum fıszereplıjéhez, annak céljaihoz, 

mozgásához viszonyítva ábrázolja a szövegben megtalálható perspektivikus információ alapján 

létrejött viszonyokat. Ez az információ folyamatosan megújúl, és a régi információ aktuálisan 

nem hozzáférhetı a munkamemória számára. A NP-nak ezt a folyamatosan változó, megújuló 

tartalmát mind a szituációs modellben történı kutatások, mind pedig a Deiktikus Centrum 

(Zubin és Hewitt, 1995; Rappaport és mtsi., 1994) elméletben történt kutatások megerısítették. 

A NP által reprezentált információnak ezt a folyamatosan változó jellegét NP váltásnak 

nevezzük. Ez a kifejezés, diskurzív helyzetekben alkalmazva azt a pillanatot jelöli, amikor az 

elızıekhez képest új információ jelenik meg a beszédben kifejezett NP-ban. A NP váltásnak 

beszédben történı megvalósulása során, hasonlóan az írott szövegek feldolgozásához, a NP-ról 

az interakcióban részt vevı beszélık által alkotott reprezentációk megváltoznak. Ennek a 

folyamatnak az általános, diskurzív információ-feldolgozás elméletét Chafe (1994) dolgozta ki, 

ezt az elméletet a késıbbiekben részletesen kifejtjük.  

A TOM elmélet keretében a mentalizáció szóbeli kefejezése, vagyis az internális 

fokalizáló mód és a referenciális ágencia beszédben kifejezett használata a NP figyelmi 

szabályozó szerepével hozható kapcsolatba (Leslie, 2000). Az internális fokalizáló mód 

használata a hallgató figyelmét az NP váltásban széliens ingerként ható intencionalitás 

aspektusban kifejezett információra irányítja. A NP használatnak és váltásnak ezt a 



 42 

figyelemirányítási funkcióját a szituációs modell, valamint a DC elmélet keretében végzett 

kutatások a NP más aspektusaival kapcsolatban is explicitté tették, amennyiben ezek a 

kutatások az NP-ban kifejezett információ repreznetációját, és ennek hozzáférhetıségét a 

történet narrátor/karakterének a személyéhez kötötték. A NP fizikai aspektusában kifejezett 

téri, valamint idı viszonyok változására vonatkozó információ is a narrátor/karakter 

személyéhez kötve, céljainak függvényében tekinthetı fontosnak, vagy kevésbé fontosnak. Ez 

a NP szubjektivitás aspektusának -- melyben a narrátor/karakter személye, valamint a történet 

síkjához való viszonya jelenítıdik meg – az információ feldolgozásban betöltött széliens, 

kiemelt szerepét hangsúlyozza.  A NP-nak a figyelem-irányításban betöltött szerepét, valamint 

a NP-val, és a NP váltásban kifejezett információnak a beszéd megértés és feldolgozás 

szempontjából kiemelt jellegét a NP-nak a diskurzusban játszott figyelmi szabályozó 

szerepének neveztük. Saját vizsgálatunkban a NP aspektusainak a figyelemirányításban 

betöltött szerepét a terapeuta és páciens beszédében az önszabályozás és a kölcsönös 

szabályozás folyamataiban vizsgáltuk. Az önszabályozást a páciens vagy terapeuta folyamatos 

beszédében megvalósított NP váltások alapján, míg a kölcsönös szabályozást a beszélık 

egymás beszédét követı megszólalásaiban, ezek egymásra gyakorolt befolyásában vizsgáltuk. 

Kutatásunkban tehát a NP váltással megvalósuló figyelmi szabályozást egy diskurzív keretben, 

a verbális viselkedésen keresztül, a diskurzus funkciók megvalósulási módjainak 

szempontjából vizsgáltuk. Ez a kutatási kérdésfeltevés eltér a fenti, kognitív alapkutatásokban 

megfogalmazott kérdésfeltevésektıl, amennyiben a kognitív folyamatok mőködését egy adott 

(hétköznapi) társas kontextusban, funkcionális szempontból közelíti meg, és nem magának a 

kognitív mőködésnek a leírásával foglalkozik. A diskurzív hozzáállás elméleti alapjait, és 

ennek kutatásunkban történı alkalmazását, valamint gyakorlati módszertani következményeit a 

késıbbiekben részletesen kifejtjük.  

A NP-vel történı idı-érzékelés kifejezését, valamint a narrátor és olvasó számára 

szubjektív jelentését a NP-ban kifejezett affektus, és érzelmi intenzitás szempontjából tartjuk 

fontosnak. A Shiffrin (1981), Pólya (2005), valamint Baumeister és munkatársai (1990) 

kutatásaiban a NP-ben kifejezett idıi viszonyok a grammatikai igeidık váltakozó 

használatában, valamint más diskurzus stratégiák, péládul deixis, idézet, részletezés 

használatában mutatkozott meg. Ennek során a NP használatban komplex szubjektív érzelmi 

állapotok kifejezését mutatták ki. A vizsgálatok egy része ezeknek az állapotoknak a 

kifejezésével a hallgatóban/olvasóban keltett érzelmi benyomást is rögzítette. Az egyes NPk-

ban kifejezett affektus különbségeit Habermasnak (2006) a terápiás interjúk elemzésével 

kapcsolatos vizsgálata is kimutatta, amennyiben a mentalizáló beszédmód, és ezen belül az 
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internális fokalizáló módban megjelenített érzelmi állapotok leírásában, valamint ezeknek a 

hiányában, a NP-ban megjelenített érzelemkifejezést elemezte. Berán és Unoka (2004, 2005, 

2007) kutatásaiban hasonló módon elemzték a mentalizáló perspektívában az érzelemkifejezés 

megvalósulását, és ennek a terapeuta és páciens által történı kölcsönös szabályozását a terápiás 

diskurzusban.  

Ezekbıl a kutatásokból az eltérı NP-ban kifejezett érzelmi állapotok különféle típusaira 

következtethetünk. Más szóval arra, hogy az egyes NP-kban eltérı módon jellemzı az 

érzelemkifejezés, és ezek eltérı mértékő érzelmi intenzitást fejeznek ki. A vizsgálatokan 

például az internális fokalizáló módban (Habermas, 2006; Berán, Unoka, 2004, 2005), és az 

idıhasználat szempontjából újra-átélı, valamint átélı perspektívában (Shifrin, 1987; Pólya, 

2004), ahol ugyanakkor egyes szám elsı személyő megfogalmazást használ a narrátor, 

valamint a jelen idı dramatikus használata esetén (Wolfson, 1979, Tannen, 1989; Berán, 

Unoka, 2004) az érzelemkifejezés intenzívebb, fokozottabb formája jelenik meg. Ezeknek a 

perspektíváknak a narrátor által alkalmazott használata a hallgatóban is hasonló intenzív 

érzések átélését tette lehetıvé, vagy legalább is intenzívebb érzelmi állapotok jelenlétét 

tulajdonították a beszélınek. Ugyanakkor az érzelmi leírásokat nem tartalmazó, externális 

fokalizáló módú perspektívában (Habermas, 2006; Berán, Unoka, 2004, 2005), vagy a 

következetesen múlt idıt használó visszatekintı perspektívában (Pólya, 2004), ahol a narrátor 

általánosságban, vagy egyes részletek kihagyásával fogalmaz (Baumeister, és Newman, 1994), 

az érzelmi intenzitás alacsonyabb foka fejezıdött ki. A NP-ban történı érzelem kifejezést, és 

érzelmi intenzitás mértékét kutatásunkban a NP affektus-telítettségének neveztük. Más 

perspektívákkal szemben nagyobb afektus-telítettséget tulajdonítottunk az egyes szám elsı 

személyő, jelen idejő, homo-diegetikus és internális fokalizáló módú perspektíváknak, ahol a 

narrátor nagy részletességgel egy konkrét epizódot mesél el. A NP-ban kifejezett affektus-

telítettség kutatásunk szempontjából azért rendkívül fontos, mert a terápiás diskurzusban az 

affektus telítettebb és kevésbé affektus-telített perspektívák váltakozó használatával az 

affektus-telítettség a terápiás diskurzus egy adott pillantában a terápiás célok megvalósulására 

döntı befolyással lehet (Mergenthaler, 1996; Bucci, 1995). A NP-nak és NP váltásnak az 

affektus-szabályozásban betöltött funkcióját, és ezen belül a terapeuta affektus-szabályozó 

diskurzív tevékenységét jelen vizsgálatunkban részletesen elmeztük. A NP-nak a terápiás 

diskurzuson belül az affektus-szabályozásban betöltött szerepét részletsen tárgyaljuk alább, az 

erre vonatkozó hipotézisenk ismertetése során. 
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A kognitív pszichológiai módszerek és a diskurzív módszerek összevetése a narratívumok 
kutatásában 

 

Az eddig tárgyalt kutatások, kevés kivétellel, a NP feldolgozásának – megértésben és 

kifejezésben játszott szerepének -- teljes folyamatával, vagy részfolyamataival olyan 

szempontból foglalkoztak a kutatók, ami a narratívumok produkciójának és megértésének 

folyamatát kettéválasztotta: a narratívum hallgatója/olvasója általában nem volt jelen a szöveg 

létrejöttének pillanatában, vagy nem kommunikálhatott a szöveg szerzıjével/beszélıvel 

közvetlen módon. A hétköznapi életben, társas közegben, és élıbeszédben elıadott legtöbb 

történet tipikusan nem ilyen körülmények között jön létre. A narratívumok keletkezésének 

körülményei teljesen eltérıek lehetnek, számos formális, félig-formális, vagy informális 

helyzetben, eltérı célból születhetnek történetek. Az általunk fontosnak tartott közös pont 

ezekben a helyzetekben az, hogy a hallgató és beszélı egyaránt jelen vannak, és a hallgató, 

vagy hallgatók kérdéseket, megjegyzéseket intézhet/nek a történetet elmondó személyhez, 

vagyis a történet elmondása egy dialógikus keretben zajlik, s magának a történet-mondás 

aktusának ehhez a diskurzív helyzethez viszonyított funkciója van. Ugyanakkor, a kognitív 

hagyomány érvelése szerint ezek a természetes helyzetek, ahol a narratívumok ilyen típusú ko-

konstrukciója megvalósul, nem alkalmasak azoknak az emlékezeti, és kognitív feldolgozási 

kérdéseknek a megválaszolására, melyek a kognitív pszichológia elméleti keretében 

felmerülnek. Az utóbbi idıben néhány, errıl a pontról való elmozdulást tanúsító kutatás jelent 

meg (például Edwards és Middleton, 1988; Buchanan, 1997; Gibson, 1989; Middleton és 

Brown, 2005), ami kognitív vizsgálódási kereteken lazítani próbálva természetes 

beszédhelyzetben tanulmányozta például a felidézés, emlékezés gyakorlati megvalósulását 

társas helyzetekben. Middleton és Brown (2005) például vizsgálataikban a bergsoni és 

halbwachsi emlékezet-felfogásra építve, majd ezt kiszélesítve a diskurzív emlékezés kifejezést 

használja az emlékezés azon társas funkcióinak leírására, mint a csoport-tagság bizonyítása, 

vagy a beszélık rivalizálása a történet különféle változatainak elmondása közben. 

Általánosságban szólva tehát a kognitív és diskurzív szemlélető kutatások közötti 

különbség a narratívumok tanulmányozásának szempontjából az, hogy a kognitív hozzáállás a 

történetek megértésével és feldolgozásával kapcsolatos kognitív folyamatokat vizsgálja, vagyis 

azt, ahogyan megértjük ıket, míg a diskurzív pszichológia az interakcióban létrehozott 

produkciót látja a narratívumokban, ennek megfelelıen interakció-orientáltan értelmezi ıket 
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(Edwards, és Potter, 1992). Ennek a különbségnek egyik aspektusa az eltérı módszerek 

alkalmazása, a kétfajta kérdésfeltevésre adott tudományos válaszokban. Míg a kognitív 

pszichológiai kutatások fent felsorolt eredményei a szövegmegértésben involvált kognitív 

folyamatokról kísérleti helyzetben vizsgálódva adtak számot, a diskurzív hozzáállás 

természetes megfigyelés során, különféle társas kontextusokban vizsgálja a narratívumok 

keletkezésének, konstrukciójának, vagy közös konstrukciójának, más szóval ko-

konstrukciójának folyamatát, és annak diskurzív funkcióit. A kognitív és diskurzív hozzállás 

elkülönítésének szemléletes példáját mutatja be Edwards és Potter (1992), összehasonlítva 

Schank (1982) és Sacks (1992) történetek elmondására építı elemzését, és az ehhez 

kapcsolódó elméleteiket. Míg Schank séma elmélete a történetek elmondásának az általuk 

elıhívott sztori-sémák automatikus aktivációjában látja az emlékezet mőködésében betöltött 

jelentıségét, Sacks azt hangsúlyozza, hogy a történetek elıhívásának aktusa maga valamiféle 

társas funkciót tölt be, s egy adott helyzetben oly módon áll össze maga a történet, ami az adott 

diskurzus céljának szempontjából valamilyen relevanciával bír. Sacks értelmezésében tehát az 

elıhívás különféle helyzetekben létrejött aktusa az, ami a történet létrejöttének értelmezése 

szempontjából érdekes, és nem az, hogy miként kódoljuk ezeket az élményeket. Edwards és 

Potter (1992) felsorol néhány, a diskurzív módszert a kognitív pszichológiai hozzáállástól 

elkülönítı módszertani, és elemzési szempontot. Ezeket röviden összefoglaljuk: 

1. A diskurzus elemzés a természetes helyzetben elhangzott szövegek átiratát használja 

kiindulópontként, ami megkülönbözteti a legtöbb nyelvészeti és kognitív pszichológiában 

használt módszertıl. 

2. A diskurzus elemzés kiinduló pontja, hogy az írásban és beszédben létrejött 

kommunikáció a társas viselkedés egy formája, amit a különféle stílusbeli, nyelvi, és retorikai 

eszközök használatával egy konstrukciós folyamat hoz létre. Ennek a konstrukciós 

folyamatnak a vizsgálata a diskurzus elemzés tárgya.  

3. A diskurzus elemzés egyik fı célkitőzése a retorikai elemzés, melynek során egy 

adott történet lehetséges (vagy valós) alternatív konstrukciójának módjait elemzi. 

4. A diskurzív módszer filozófiai célkitőzése az elme és valóság, a tudás és vélekedés, 

az igazság és tévedés hagyományosan abszolútnak tekintett kategóriáinak relatív, kontextusba 

helyezett elemzése. 

A dikurzus elemzés fenti összefoglalásával Edwards és Potter a pszichológián belüli 

viszonylag új irányzatnak, a diskurzív pszichológiának a kereteit próbálja megadni. Az utolsó 

pontban utalnak arra, hogy a hagyományos kognitív pszichológiai kutatási területeket (mint 

például a tanulás, vagy emlékezés pszichológiája) ebben a keretben próbálják újraértelmezni. A 
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jelen munkának nem célja, hogy Edwards és Potter elméleti keretét kritika alá vonja, vagy 

részleteiben tárgyalja, attól függetlenül, hogy a jelen kutatást is egyfajta diskurzív hozzáállás 

jellemzi. Azt azonban szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a diskurzív hozzáállás -- és erre a jelen 

kutatás is példa -- ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy bizonyos, a diskurzus konstrukciójának 

folyamatában releváns kognitív mőködéseket megvizsgáljunk. Ezeknek a mőködéseknek az 

értelmezése azonban nem magát a diskurzus-kontextusból kiszakított kognitív folyamat leírását 

tőzi ki célul. Ehelyett, a kognitív funkciók értelmezésének összhangban kell állnia magának a 

diskurzív helyzetnek a társas kommunikációban betöltött funkciójával, és annak 

értelmezésével. A most következı részekben a narratívum elmondásának diskurzív funkcióit 

vizsgáljuk, majd leszőkítjük a kérdést jelen kutatás tárgyát képezı terápiás diskurzusokban 

megvalósuló narratív konstrukcióra. 

 

A narratívum diskurzív konstrukciója a narratív int erakcióban 
 

Quasthoff (2005) a következı módon specifikálja a társalgás közben létrejövı 

narratívumok jellegzetességeit, és funkcióit:  

 

a. az által, hogy egy múltbeli eseményt rögzítenek, átlépik a beszélı és hallgató 

számára egyaránt hozzáférhetı itt-és-most kereteit, 

b. a múltbeli eseményhez főzıdı érzelmeiket és véleményeiket megosztják egymással a 

beszélık, 

c. a narratív interakció célja a narrátor/ok, karakter/ek szelf-koncepciójának bemutatása, 

illetve közös megtárgyalása (negotiation), 

d. valamint kognitív, kommunikatív, és interaktív funkciók betöltése, mint például 

jelentés-adás, tájékoztatás, szórakoztatás, megkönnyebbülés, pozicionálás.  

 

Quasthoffnak a narratív interakció fenti leírása alapján azt mondhatjuk, hogy a történet 

elmondása nem merül ki egy múltbeli eseménynek a narratívum szerkezeti keretein belüli 

nyelvi megjelenítésével. Inkább arról van szó, hogy ez a verbalizációs folyamat az adott 

kontextusban szoros kapcsolatban áll a történetmondás interaktív összefüggéseivel. Maga a 

történetmondás aktusa egy bizonyos kontextust követel meg, és megalapoz egyfajta interaktív 

realitást. Quasthoff szerint a történetmondás mind az intézményes, mind pedig az informális 

(privát) kommunikációban fontos szerepet játszik, és az interakció megalapozásának 

kulcsfontosságú eszköze lehet. A terápiás diskurzus például egy-fajta történet mondás 
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keretének tekinthetı, a bírósági tanú-vallomás, vagy a pletykálkodás egy másfajta keretnek. 

Azaz, a történetmondás, vagy narráció egyfajta funkcióhoz köthetı verbális interakció, melyet 

a kontextualizáló diskurzív mőveletek, a mőfaj-specifikus szekvenciális szabályszerőségek, és 

az ehhez kapcsolódó verbális jellegzetességek irányítanak. A történetmondás a beszélgetésben 

egy kontextualizált és kontextualizáló tevékenység, mely specifikus strukturális feladatokat ad 

az interakció résztvevıinek, mint például a narrátor vagy ko-narrátor szerep, illetve a hallgatói 

szerep. A narratív interakcióban számos kognitív és interaktív folyamat kapcsolódik össze, 

szisztematikus módon.  

Szemben a narratívumok szerkezeti leírására koncentráló narratológiai, vagy korai 

szociolingvisztikai definíciókkal (Labov és Waletzky, 1967), Qusthoff, Ochs és Capps (2001) 

javaslatából kiindulva, egy nyitottabb, interakció orientált kritérium-rendszert használ, mely a 

beszélgetés közben történı narratív tevékenységeket egy kontinuum mentén írja le. A 

kontinuum egyik végében a klasszikus, vagy Och és Capps elnevezését használva a „default 

narratívum” helyezkedik el, ahol egy aktív elbeszélı, egy jól elmondható történetet mesél el, 

ami a környezetében lévı beszédtıl és aktivitásoktól viszonylag könnyedén elhatárolható, 

strukturálisan lineáris idıbeli és oksági folyamatot ír le, és jól meghatározott erkölcsi 

állásfoglalással, vagy értékeléssel zárul. Ez az a prototipikus narratívum, ami a hagyományos 

kutatási módszerek tárgyát képezi (Labov, Fillmore, Schank, stb.). A kontinuum másik végén 

áll a több narrátor által közösen elmondott (multiple, active co-tellers), kevéssé 

megszerkesztett beszámoló, ami a környezı beszédbe és diskurzus-tevékenységbe van 

beágyazódva, strukturálisan non-lineáris idıi és oksági szerkesztéső, és egy nem-

meghatározott, fluid értékeléssel zárul. Oach és Capps szerint a társas helyzetekben elmondott 

narratívumok nagy része e két végpont között helyezhetı el, és a következı szempontok 

alapján írható le: 

1. Elıadás: egy, vagy több személy mondja el a történetet, ko-konstrukciós folyamatban, az 

elbeszélık száma a történet elmondása során változhat is. 

2. Elmondhatóság: ez a szempont azt vizsgálja, hogy a narratívum milyen jelentıséggel bír a 

beszélgetı partnerek számára. A történet elmesélése nagyban függ az elmondott eseménynek a 

résztvevık által tulajdonított jelenlegi vagy jövıbeli fontosságától. A jól elmondható 

narratívumok ismételten elmesélhetıek. Az alacsony „elmondhatóságú” történeteket 

ugyanakkor gyakran hezitálva, bizonytalankodva adják elı. 

3. Beágyazottság: a narratívumot körülvevı egyéb diskurzustevékenységekbe való 

beágyazottság alacsony fokozatán állnak a társalgástól viszonylag függetlennek mondható 

történetek, melyeket a meghosszabbított „turn” (ennek definíciójára az élıbeszéd egységeinek 
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alábbi tárgyalásakor részletesen kitérünk) jelez, míg a rövid, az éppen folyamatban lévı 

diskurzustevékenységgel átszıtt, azokhoz több szálon kapcsolódó történetek tematikusan is 

integrálódnak a diskurzusba. A tematikus integráció mértéke közvetlenül függ a diskurzusba 

való beágyazottság fokától.  

4. Linearitás: ez a szempont a narratívum belsı szerkezetét, az azt alkotó események 

összekapcsolásának módját vizsgálja, a történet temporális és kauzális elırehaladására 

fókuszálva. Egyes narratívumok egy egységes, zárt, idıbeli és kauzális pályán haladnak, míg 

mások szétágazó, nyitott, bizonytalan pályákon. 

5. Értékelés, vagy morális álláspont: az elbeszélı mindig valamilyen perspektívát vesz fel az 

elbeszélt eseményekkel kapcsolatosan, vagyis a narratívum mindig kifejezi az elbeszélı 

morális, vagy kulturális értékrendszerét, és ennek az elbeszélt eseményekhez való viszonyát. 

Ennek ellenére lehetséges, hogy történetmondás közben az elbeszélı változtat ezen az 

állásponton, akár saját kezdeményezésére, akár a hallgatók kérdéseire, kihívásaira adott 

válaszként. 

Quasthoff érvelését elfogadva mi is úgy látjuk, hogy a narratívumoknak Oach és Capps 

által használt multidimenzionális, és flexibilis megközelítése inkább alkalmazható a 

beszélgetés közben megvalósuló narratív konstrukciók szerteágazó tevékenység-típusaira, mint 

például a labovi strukturalista definíció. Kutatásunkban, a terápiás diskurzus elemzésekor ezért 

ebbıl a definícióból indultunk ki a számunkra releváns diskurzus tevékenység, a NP 

szabályozásának a terápiás helyzetben megvalósuló narratív ko-konstrukciós folyamatának 

vizsgálata során. A következıkben az általunk vizsgált folyamatot az Oach és Capps, valamint 

Quasthoff megközelítése alapján részletezzük. 

 

A terápiás diskurzusban megvalósuló narratív konstrukciós folyamat 

   

 A terápiás ülés egy intézményes diskurzus, ahol a diskurzusban résztvevı felek elve 

meghatározott céllal vesznek részt (tág értelemben ez a cél a lelki problémák megoldása), 

intézményileg meghatározott szerepekkel rendelkeznek (terapeuta és kezelt személy), és a 

diskurzus tevékenység idıben és térben jól körülhatárolható módon folyik (Labov és Fanshel, 

1977), vagyis a terápiás üléseken. Az egy-egy ülésen elhangzott történetek, melyek tipikusan a 

kezelt személy, vagy páciens történetei, a terapeuta és páciens együttmőködésével 

konstruálódnak meg, vagyis egy ko-konstrukcióban jönnek létre az adott szituáción belül. Ez 

azt jelenti, hogy a terápiás helyzetben megvalósuló narratív konstrukciós folyamatot 

meghatározzák azok az intézményes keretek, melyeken belül a diskurzus létrejön. A terápiás 
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helyzet tehát már önmagában is hordoz olyan jellegzetességeket, melyek behatárolják azt, hogy 

miféle párbeszéd alakulhat ki az interakcióban résztvevı felek között, miféle történetek 

konstruálódhatnak, és milyen irányban, és céllal jön létre ezek rekonstrukciója – még mielıtt a 

kezelés kezdetét vette volna.  Ezek közül a következıket találtuk a legfontosabbnak: 

1. A terápiás szerzıdés vagy megállapodás, mely a terápia kezdetén jön létre a felek között. 

a. A terápiás diskurzus megvalósulásának konkrét intézményes keretei 

b. Az terápiás intézményen belül meghatározott interakciós szerepek 

2. A terápiás elmélet, ami az intervenciók kiindulópontjául szolgál a terapeuta részérıl. 

3. Lokális és tág értelemben vett szöveg-kontextusok 

 A terápiás szerzıdés a terapeuta és páciens között jön létre általában explicite, és célja az, 

hogy meghatározza annak a hétköznapi beszélgetéstıl eltérı sajátosságait (Thoma és Kachele, 

1985). Ezt a keretet sem a páciens, sem a terapeuta nem léphetik át. Ilyen például az ülés 

idıtartama és helyszíne (pl. szakorvosi klinika, vagy magánrendelı), a beszélgetı felek test-

helyzete (pl. a páciens díványon fekszik, vagy szemben ül a terapeutával, esetleg változtatják a 

helyüket), a résztvevık száma (csoportos vagy egyéni ülés), a terapeuta díjazása (esetleg 

ingyenes), a beszélgetés jellege (célzott, problémaorientált vagy önismereti célú terápia). 

Fontos kitétel továbbá, hogy a találkozások nem informális jellegő kapcsolat alapján jönnek 

létre, hanem tisztán szakmai alapon folynak. A társas érintkezés egyéb formáinak irányába tett 

lépések mindkét fél részészérıl tiltottak a terápiás kezelés alatt, esetleg azt követıen is. Ezen 

felül bizalmi légkör létrejöttének alapfeltétele a terapeuta titoktartási kötelezettsége is. 

 A terápiás diskurzus célja egy olyan beszélgetés megvalósítása, amelynek egyoldalú 

célkitőzése a páciens személyiségének strukturális megváltoztatása, a megfelelıbb 

alkalmazkodás (boldogulás) érdekében. Ez azzal jár, hogy a találkozásokon a páciens 

élettörténeteinek részleteit dolgozzák fel, leginkább egyoldalúan, és ritkábban fordul elı, hogy 

a terapeuta megemlít egy eseményt a saját életébıl. A terapeuta személyiségét ilyen értelemben 

homály fedi, míg a páciens ezzel ellentétben minél inkább kitárulkozik, és saját érzelmeirıl 

minél kötetlenebb módon próbál kommunikálni a terapeutával.  

 A terápiás diskurzust összehasonlítva egy baráti beszélgetéssel, a terápiás ülés keretei 

sokkal szélesebb körő tematika feldolgozását teszik lehetıvé. Ennek fı oka, hogy a 

tematikában lazábban kezelhetı az illem kérdése, a presztízs-veszteség (arculatvesztés) 

veszélye is kevésbé fenyegetı, nincsenek társas következményei a botlásoknak. Ugyanakkor a 

fent említett szereposztásból adódó egyenlıtlenségek behatárolják a kapcsolat érzelmi 

fejlıdésvonalát is, amennyiben nem alakulhat ki kölcsönös barátság, inkább csak egyfajta 

partnerség és kooperáció valósul meg a felek között. Ennek talán látszólag ellentmond a 
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dinamikus terápiákban használt „áttétel” fogalma (Freud, 1912), ami pontosan a páciensnek a 

terapeutára vonatkozó pozitív affektusát használja ki a terápiás fejlıdés elımozdításának 

érdekében. Ugyanakkor ez a fogalom a terápiás kapcsolaton belül értelmezendı, tehát 

alapjaiban nem változtat annak külsı, intézményes keretein.  

  A terápiás beszélgetés során a terapeuta intervencióit nagymértékben meghatározzák az 

általa elfogadott elméletek, és ezek gyakorlati alkalmazásának technikái (Thoma és Kachele, 

1985). Az értelmezések és intervenciók alapjául szolgáló elméletek szerepét itt természetesen 

nem doktrinák szoros követésérıl van szó, de az a mód, ahogyan a terapeuta közbeszól, kérdez, 

vagy felvet egy gondolatot, mind a terápiás célkitőzés érdekében történik, s mint ilyen, a 

terapeuta elméleti és módszertani meggyızıdésein alapul. A dinamikus terápiának számos 

iskolája van, s ezek elméleti feltevéseire, s a diskurzus alakulására gyakorolt specifikus 

hatásaira itt nem tudunk kitérni, de ez a hatás kimutatható a terápiás ülések szövegeibıl. A 

terápiás ülések kvalitatív elemzésével foglalkozó fejezetben (3. FEJEZET) az elemzett 

terápiákban alkalmazott analitikus elméleti konstruktumokat a jelen kutatás céljainak 

szempontjából lábjegyzetekben definiáltuk. 

 A terápiás diskurzus értelmezésének egyik fontos mozzanata az, hogy egy adott diskurzus 

szegmentben kifejezıdik az a múltbeli ismeretanyag és tapasztalat, amellyel a felek egymásról 

és a világ egyéb dolgairól rendelkeznek. Ez a tétel más diskurzus-helyzetekre is igaz (lásd pl. 

pragmatikai tudás, relevancia elve, diskurzív kontextusban implikált tudás, common ground). 

A terápiás szövegek elemzésekor fontos szempont az, hogy mind a terápiás ülések sorozatának 

szélesebb kontextusában, mind pedig egy szőkebb, lokális szöveg-kontextus vizsgálatakor 

figyelembe vegyük, hogy a kimondott megnyilvánulások milyen egyéb, nem explicit 

információt hordoznak magukban (Labov és Fanshell, 1977). Meghatározó lehet ugyanis 

például, hogy egy kezdeti fázisban járó, vagy már évek óta folyó terápiát vizsgálunk, ahol a 

felek már annyira összecsiszolódtak, és sokat tudnak egymásról, hogy az explicit 

szövegtartalmak utalásszerően magukba foglalják a közös történet, vagy a páciens történetének 

darabjait. Ilyen esetben egy-egy perspektíva váltás elızménye akár hosszú évek munkája is 

lehet, és ezt a tágabb kontextust is figyelembe kell vennünk az adott diskurzus szegmens 

értelmezésénél. 

 A terápiás narratív konstrukcióban létrejött történetek a páciens szempontjából, és a 

diskurzus céljának szempontjából nagy jelentıséggel bírnak. Tulajdonképpen maga a figyelem, 

és jelentıség tulajdonítás, amely a terapeuta, mint hallgató oldaláról a terápiás helyzetben 

megvalósul, része annak a folyamatnak, ami elısegíti a páciens fejlıdését, vagyis megalapozza 

a páciens és terapeuta közti pozitív érzelmi kapcsolat, kötıdés, és bizalmi légkör kialakulását, s 
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mint ilyen, a terápiás diskurzus céljának megvalósulását. A történetek elmondásának aktusára, 

és a történeteknek az értelmezésére irányuló pozitív terápiás figyelem kiterjed mind a könnyen 

elmondható, mind pedig a páciens számára érzelmi jelentıségük miatt nehezebben 

megfogalmazható, esetleg töredékesen elıadott történetekre.  

 A terápiás diskurzusnak a szelf–re vonatkozó történetek újra konstruálását számos 

elmélet a narratív szelf rekonstrukciós folyamataként értelmezi (Bruner, 1986; 1990; Gergen, 

1999; Ehman, 2002; 2004; Shafer, 1980; Spence, 1982), melynek során a narratív szelfre 

vonatkozó reprezentációk megváltoznak, újra értelmezıdnek, és a páciens szempontjából 

„jobb”, vagy „élhetıbb” történetek alakulnak ki. Kutatásunkban, mint említettük, a narratív 

folyamatok tágabb, diskurzív keretben történı értlemezése során a narratív szelfre vonatkozó 

elméletekre csak érintılegesen hivatkozunk. Ennek oka, hogy vizsgálatunkban nem a narratív 

szelf átalakulásának eredményeként létrejött történetek elemzése a célunk, a narratív 

pszichológiában tipikusan használt tartalomelemzı módszerek segítségével. Ehelyett, a 

történetek létrejöttének, kialakulásának interaktív terápiás folyamatát kívánjuk leírni (online), 

egy mikro-szinten történı diskurzív elemzéssel. Ugyanakkor, szertnénk kihangsúlyozni, hogy a 

terápiás narratív konstrukció diskurzív értelmezése nem mond ellent annak a koncepciónak, 

ami ezt a diskurzív terápiás folyamatot a narratív szelf átalakulásaként fogja fel.  

 A terápiás ülésen elhangzott történetek diskurzív keretben történı vizsgálatának fontos 

oka, hogy ezek a narratívumok szorosan egybefonódnak a terápiára jellemzı más-típusú 

diskurzus tevékenységekkel. Tematikailag mélyen beágyazottak, és nehezen elkülöníthetıek az 

olyan diskurzus-tevékenységektıl, mint például a terapeuta intervenciói, a páciens és terapeuta 

által megvalósuló közös értelmezés, történetek különféle szempontból való összekapcsolása, 

vagy töredékes kifejtése. Példaként említhetjük a dinamikus terápiákra jellemzı szabad 

asszociációs beszédmódot, melynek során a páciens „feladata” hogy gondolatainak áramlását 

ne akadályozza, és egyik gondolatról a másikra áttérve, a hagyományos társalgási szokásokat 

figyelmen kívül hagyva mondja ki, ami eszébe jut (Thoma és Kachele, 1985). Az ilyen módon 

elıadott történetek általában szerteágazóak, és nem rendelkeznek egyszerő lineáris idıbeli 

vagy kauzális szerkezettel. Hasonló típusú történetek azok a gyermekkori emlékeket, vagy 

traumákat felelevenítı elbeszélések, melyeknek elmondása akár már az emlékezeti felidézés 

szintjén akadályokba ütközik. Ugyanakkor, a terápiás diskurzusnak az is célja, hogy ezeknek a 

történeteknek a terápiás ülésen megvalósuló rekonstrukciója során, ismételt érzelmi átélés 

közben a páciens számára újrafogalmazza azok jelentését, vagy jelentıségét.  

 A terápiában elhangzott történetek közös újra-konstruálásának, vagy más szóval 

rekonstrukciójának fontos eleme az adott történet elbeszélıi perspektívájának módosítása, 
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mely folyamat szisztematikus vizsgálata jelen kutatás tárgyát képezi. Ezt, a terapeuta és 

páciens együttmőködésével megvalósuló diskurzív folyamatot a NP-váltás szabályozásnak 

nevezzük. A NP váltás szabályozásának kognitív folyamata része az adott diskurzív 

folyamatnak, és maga a NP váltás, hipotézisünk szerint a terápiás diskurzuson belüli figyelmi 

és érzelemszabályozás egyik fontos eszköze. A NP-vel történı figyelmi és érzelmi szabályozás 

folyamata a terápiás célok megvalósítását segíti elı, amennyiben a páciensnek saját 

élettörténeteihez való viszonyulását egy adott perspektíva jellemzi, és ennek a viszonyulásnak 

bizonyos irányban történı megváltoztatása a terápia célja. Ilyen, általunk vizsgált terápiás cél 

például, a nem-mentalizáló perspektívák használatának a mentalizáció megvalósításának 

irányába történı változtatása. A NP szabályozási módszereit ugyanakkor a páciens képes 

elsajátítani a terapeutától, és ezt a tudását a késıbbiekben a terápiás ülésen kívül is 

felhasználhatja. Vizsgálatunkban tehát összekapcsolódik az a kérdés, hogy hogyan mőködik a 

perspektíva-váltás a terápiában, azzal, hogy ennek egy-egy konkrét esetben mi a terápiás 

szerepe, és hogyan járul hozzá a perspektíva váltás terapeuta részérıl történı szabályozása, és a 

páciens által történı új perspektíva használati módok elsajátítása a terápiás célok 

megvalósulásához. A NP-nak a diskurzusban betöltött szabályozó szerepére, és az ehhez 

kapcsolódó diskurzív-kognitív folyamatokra vonatkozó hipotéziseinket a késıbbiekben 

részletesen tárgyaljuk.  

 

Összefoglalás 

 

  Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a NP szabályozásának vizsgálatára egy 

diskurzív elméleti keretet választottunk, mely kereten belül a terápiás ülésen megvalósuló 

narratív konstrukcióban az NP váltást a diskurzív folyamatban betöltött funkciója alapján 

tanulmányozzuk. Ez a funkció, hipotézisünk szerint, a terápiás célkitőzések megvalósításának 

érdekében a figyelmi és érzelmi szabályozás a terápiás ülésen, ami a NP váltás segítségével 

valósul meg. A NP váltás szabályozási folyamata önmagában nézve egy kognitív jelenség, 

azonban, a terápiás folyamat keretében történı értelmezése során szorosan összefonódik ennek 

a folyamatnak a narratív interakcióban játszott szerepével. Ennél fogva a NP váltást, és az 

ennek során megvalósuló figyelmi és érzelmi szabályozást a páciens és terapeuta beszédében 

az adott diskurzus jellegzetességeinek függvényeként, lokálisan, ám a tágabb szöveg-

kontextusokat figyelembe vételével értelmezzük. Az NP használatnak és szabályozásnak a 

terápiás diskurzuson belüli megvalósulását, és következés képen ennek a diskurzusban 

betöltött, funkcióra vonatkozó értelmezését nagyban befolyásolják a terápiás diskurzus 
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intézményi keretei. Ezek a terápiás szerzıdés vagy megállapodás, mely a terápia kezdetén jön 

létre a felek között, a diskurzusban meghatározott interakciós szerepek (terapeuta és kezelt 

személy), a terápiás elméletek, melyek a terapeuta intervencióinak kiindulópontjául szolgálnak, 

valamint a különféle szöveg-kontextusok, melyek, mint a szövegben megtalálható utalások 

értelmezési keretei, tipikusan meghaladhatják az adott terápiás ülésen elhangzott szövegek 

szőkebb kontextusát. 

 A diskurzív hozzááálás elméleti keret alkalmazásának módszertani következménye 

(Edwards, és Potter, 1992), hogy vizsgálatunkban a természetes megfigyelés módszerét 

alkalmazva, a terápiás ülések szövegeit a természetes környezetben rögzítettük, majd ezeken a 

szövegeken értelmeztük a NP szabályozási folyamatát, az általunk megalkotott NP modell 

alapján. A NP fogalmának az élıbeszéden történı értelmezésének céljából szükség volt egy 

olyan diskurzus elemzési egység kiválasztására, mely megfelel a NP általunk definiált 

modelljének vizsgálatára. A különféle diskurzus elméletek az elemzés céljától függıen eltérı 

módon választják meg az elemzés egységét. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a korábbi 

kutatásokban használt elemzési egységeket, és megfogalmazzuk azokat az érveket, melyek a 

mi kutatásunk céljaira alkalmas elemzési egységként az intonációs csoport, vagy más néven 

intonációs egység kiválasztása mellett szólnak.  

 

Az élıbeszéd szegmentálásának módszerei 

 

Az élıbeszéd vizsgálatára és elemzésére különféle diskurzus elméleti megfontolások 

alapján eltérı típusú egységeket különítettek el (Shiffrin, 1987; Hansen, 1998). A tartalmi 

alapon elkülöníthetı egységek közé tartozik a propozíció, melynek elkülönítési alapja a 

szemantikai egység.  A kommunikációs aktusok alapján elkülöníthetı egységek, mint például a 

beszéd-aktus, és a diskurzus-aktus, melyek elkülönítésének alapja a diskurzus céljának és a 

beszélı intenciójának kategorizálása alapján történik. Végül a formai alapon elkülöníthetı 

egységek, melyek elkülönítésének alapjául valamilyen formai kritérium szolgál: ilyenek a 

mondat, valamint a tagmondat, melyek elkülönítésére grammatikai kritériumok szolgálnak, 

vagy a beszélı egyetlen folyamatban elmondott szövege, angol szóval a „turn”, és a 

megnyilvánulás, melyeknek elkülönítési alapja a diskurzus szerkezetének formai vonása. Az 

intonációs egység, melynek elkülönítésére fonetikai és prozódiai kritériumok szolgálnak, 

szintén a formai alapon elkülöníthetı egységek közé tartozik, ugyanakkor jól meghatározható 

pragmatikai funkcióval is bír. 
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Jelen kutatásban a formai alapon elkülöníthetı egységekrıl ejtünk szót részletesen. 

Ennek oka, hogy ez az a típus, melynek elkülönítésére valamiféle objektív kritérium szolgál, 

mely tulajdonsága a kutatás replikálhatóságának alapját képezi. A formai alapon elkülöníthetı 

egységek közül kutatásunk szempontjából az intonációs egység az, melynek tulajdonságai 

leginkább megfelelnek a NP váltás elemzésére, valamint összhangban állnak az általunk 

választott elméleti kerettel. A NP figyelem regulációs funkciójának általunk használt diskurzív 

elméletében (Chafe, 1994) az intonációs unit egy kognitív egységet is megjelenít, mely a 

hallgató és beszélı közti információ-áramlás mértékének egysége, és amire a beszélı és 

hallgató figyelme a diskurzus adott pillanatában fókuszál. Érvelésünk szerint ez teszi a NP 

váltás és a beszéd közbeni figyelmi szabályozás összefüggésinek vizsgálatára alkalmas 

egységgé az intonációs unitot. Alábbi összefoglalásunkban tehát elıször röviden a tartalmi 

alapon elkülöníthetı egységekrıl, majd az aktus alapján elkülöníthetı egységekrıl ejtünk szót, 

végül rátérünk a formai alapon elkülöníthetı egységek részletes tárgyalására. 

A beszédfolyam szemantikai alapon történı szegmentálására alkalmas egység a 

propozíció, ami egy állítás kifejezésének felel meg. Az élıbeszédben azonban számos olyan 

kifejezés található, ami nem fejez ki propozíciót, de amit intuitív alapon mégis egy független 

egységként értelmezünk. Például: (A beszélı egy barátjának új Porschéjét elsı alkalommal 

látja): A fenébe! Amennyiben ez a felkiáltás egy propozíció, nem egykönnyen tudjuk 

determinálni, hogy milyen állítást fejez ki. Vannak próbálkozások annak érdekében, hogy az 

ilyen jellegő közbevetéseket is propozícionálisnak tekintsék (Wilkins, 1992; Wierzbicka, 

1992), és a fenti-típusú kifejezéseket több propozíció sorozataként írják le, de ez a kísérlet a 

logikai-alapú modell ráerıltetése a természetes nyelvhasználatra (Hansen, 1998). Egy másik 

probléma, hogy a diskurzus-markerekkel – melyek a beszéd olyan elemei, amik önmagukban 

nem propozicionálisak, ám módosítják az adott kijelentés értelmezését (Shiffrin, 1987) -- 

sokszor olyan egységeket kapcsolnak össze a beszédben, amelyek nem definiálhatók 

propozicionális alapon: Ami Pétert és Annát illeti, hát, elhatározták, hogy elválnak. Ebben a 

kijelentésben a hát diskurzus-marker köti össze az elsı, propozíciót nem kifejezı mondatrészt 

a másodikkal. Az egyedül tartalmi alapon való szegmentálás egy másik nehézsége, hogy 

amennyiben eredetileg tagolatlannak tekintjük, a beszédfolyam adott esetben többféle tartalmi 

csoportosítását, értelmezését is megengedi ugyanannak a szövegnek. 

Aktus alapon, vagyis a kommunikációban játszott szerepük alapján, történik a beszéd 

szegmentálása a beszéd-aktusok (Austin, 1962), a turn-konstrukciós aktusok (Sacks, Schegloff, 

és Jefferson, 1974; Schegloff, 1996; Ford és Thompson, 1996), valamint a diskurzus-aktusok 

(Rubattel, 1987; Berrendonner, 1990; Roulet, 1991) esetében. Austin híres megfogalmazása 
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óta a beszédet a társas cselekvések egyik formájának tekintjük, és feltételezzük, hogy az egyes 

megnyilvánulások a beszéd-aktusok valamilyen típusát fejezik ki. Searl (1969) azonban 

kritizálta Austin elméletének általánosítását, amennyiben egy beszédaktus sikeres 

megvalósulásának szükséges és elégséges feltétele, hogy a hallgató felismerje a beszélı 

szándékát. Mivel mások szándékainak pontos ismeretéhez nincs közvetlen hozzáférésünk, 

léteznie kellene egy sor olyan konvenciónak, melyek alapján egy adott megnyilvánulás esetén 

a mögötte álló, egyedi beszédaktus potenciált megtaláljuk. Nem tőnik azonban valószínőnek, 

hogy az illokúciós erıt konvenciók alapján „számítsuk ki” (Levinson, 1983), mivel mind a 

diskurzus szekvenciális kontextusa, mind pedig nyelven kívüli tényezık befolyásolják egy 

adott megnyilvánulás funkcióját. Vagyis, ugyanannak a megnyilvánulásnak a funkciója 

kontextustól függıen eltérı lehet. Erre a problémára Goffman (1981) egy flexibilisebb 

megoldásként javasolta a kommunikációs aktust, vagy lépést (move), ami tág értelemben 

definiálja a diskurzív funkcióját minden olyan szóbeli vagy más mozzanatnak, mely a 

beszédpartnerek helyzetét megváltoztatja.  

A kommunikációs aktus nyelvi megvalósulásának pontosabb értelmezést adja a turn-

konstrukciós unit (TCU), amit elıször a társalgás beszélı-váltás mőveletének leírására használt 

Sacks (Sacks és mtsi. 1974), a konverzáció analízis (conversation analysis) elméletének 

keretében. Megfogalmazásukban a TCU egy olyan beszéd-szegmens, mely önmagában teljes, s 

mint ilyen, lehetıvé teszi a következı beszélı megszólalását. A TCU részletesebb vizsgálatát 

találjuk Ford és Thompson (1996), valamint Schegloff (1996) munkáiban. Ford és Thompson 

részletesebb definíciót dolgozott ki a TCU-ra, három egymással interakcióban lévı paraméter 

alapján, melyek a prozódiai, szintaktikai, és pragmatikai befejezettség fogalmát vonják be a 

TCU vizsgálatába. A megnyilvánulást akkor tartják prozódiai szempontból befejezettnek, ha 

egy teljes intonációs egységet tartalmaz (az intonációs egység részletes leírását lásd alább). A 

pragmatikai befejezettség feltétele egyrészt a prozódiai befejezettség, másrészt az, ha a TCU az 

interakciós szekvencián belül egy aktust képvisel. Ugyanakkor a szerzık maguk felhívják a 

figyelmet arra, hogy a pragmatikai befejezettség egy intuitív fogalom, és teljesen kontextus 

függı. Végezetül szintaktikailag befejezettnek tekinthetı egy TCU akkor, ha egy teljes 

tagmondatot tartalmaz. A tagmondatok ugyanakkor további mellékmondatok hozzáadása során 

tovább bıvíthetık, mondják a szerzık, ez alapján a szintaktikai befejezettséget nehéz 

megállapítani.  

Az aktus alapon elkülöníthetı egységek egy másik típusa a diskurzus-aktus. Ez az 

egység a kommunikációs aktuson belül egy alegységként határozható meg. Rubattel (1987) 

semi-aktusnak, Berrendoner (1990) tagmondatnak nevezi, Roulett (1991) megfogalmazásában 
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a diskurzus aktus (acte de discours) egy olyan egység, aminek önmagában nincs illokúciós 

ereje, se aktus potenciálja, de ennek ellenére retorikai funkciót tölt be a diskurzusban. Ilyen 

funkció lehet például az, hogy elısegít, elıkészít, ellenérvel, vagy elaborálja annak a 

kommunikációs aktusnak a lényegét, amihez tartozik. Hansen (1998) a diskurzus-aktust 

használja alapegységként kutatásában, melyben a diskurzus markereknek a kommunikációs 

aktuson belüli pragmatikai funkcióit vizsgálja. Ez a modell tehát nem a diskurzus aktus 

valamiféle teljesség kritériumára alapoz, és nem is ütközik annak nehézségeibe. Véleményünk 

szerint ezzel éppen ellentétes problémák okoznak gondot az egység határainak 

megállapításában. Mivel a diskurzus aktus definíciója meglehetısen tág értelemben 

fogalmazza meg annak funkcióját, nehéz pontos kritériumokat találni a kommunikációs 

aktuson belül a diskurzus aktusok elkülönítésére.  

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a diskurzus funkció és tartalom alapján elkülöníthetı 

egységek a túlságosan merev vagy a túlságosan tág definíció problémájával állnak szemben, 

ugyanakkor bizonyos esetekben, például a TCU (Ford és Thompson, 1996) definíciójában 

eleve objektíven nem meghatározható, intuitív mozzanatok keverednek. A kutatás 

replikálhatóságának érdekében -- elsısorban kvantitatív vizsgálatokról van szó, de a kvalitatív 

kutatásoknál hasonló igények léphetnek fel --, a beszédfolyamot olyan jól elhatárolható 

egységekre kellett elkülönítenünk, amelyek viszonylag egyszerő kritériumok alapján 

határozhatók meg. A pragmatikai funkció erre úgy tőnik nem elégséges, szükség van 

valamilyen, az egység belsı szerkezetét, vagy külsı határait pontosabban leíró formális 

kritériumra is. Ilyenek a formális alapon elkülöníthetı egységek, a mondat, a turn, a 

megnyilvánulás, és az intonációs csoport, (vagy egység). 

A mondat, mint a szöveg jól elkülöníthetı egysége, melynek belsı szerkezetét 

grammatikai szabályok írják le, elsı ránézésre megfelelı alapegységnek tőnhet. Számos kutató 

azonban (pl. Shiffrin, 1987; Crystal, 1980; Taylor és Cameron, 1987; Linell, 1982) azon az 

állásponton van, hogy a mondat nem a megfelelı egység az élıbeszéd elemzésének céljára. A 

grammatikai leírás legnagyobb egysége, a mondat egy absztrakt teoretikus konstrukció, 

“valószínőleg semmilyen szerepet nem játszik a megnyilvánulások megformálásában.” (Lyons, 

1977, 622. o.) Lyons kijelentésével ellentétben, a mondat azonban – valószínőleg-- alkalmas az 

írott szövegek elemzésére, mint azt a fent idézett kognitív pszichológiai vizsgálatoknál is 

láthattuk. Crystal (1980) három pontban foglalja össze azokat a nehézségeket, melyeket a 

beszélt szövegek mondatról mondatra történı elemzése okozna. Elsıként az élıbeszéd egyfajta 

determinálatlan kapcsolódását említi: 
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Jellemzı rá a mellérendelı mellékmondatok sokasága, idınként elıforduló 

alárendeléssel, és nincs világos szemantikus különbség az összekötı szó jelenléte, vagy hiánya 

között, formális kritériumok alapján egy megnyilvánulás akár egyetlen komplex mondatnak, de 

több egyszerő mondatnak is felfogható.6 (155-156. o.)  

 

Példaként saját kutatási anyagunkból idézünk ennek illusztrálására egy szövegrészt: 

 

tudja olyan cuccok amik olyan, amik olyan, olyan úgy nem, na tehát úgy öö jaj ezen a 

polcon ott van az a nem tudom én mi, érti, tehát ott lakott az ember sokáig, tehát az ilyen 

szanaszét ott levık…hogy jaj má várjunk má azon a polcon az izé, a mobiltelefonom töltıje, 

nem, és az ilyenem olyanom, és persze egyébként is neki kell, mert az e-mailjét beállítani, 

meg a mindent azt intézni, és tegnap is ö felugrottam, de akkor… 

 

Másodikként problémaként Crystal (1980) a végtelenített ellipszist említi:7 

 

olyan izolált mellékmondatok, vagy kifejezések, ahol teljesen bizonytalan, hogy a 

megnyilvánulás a fesztelen társalgási stílus miatt redukálódott, vagy a nyelvi kontextustól 

független, vagy egy utalás, vagy vonatkozás valamelyik közeli mellékmondatra. Amennyiben 

ez utóbbi, akkor gyakran nem világos, hogy melyik kapcsolat tekinthetı a beszélı intenciója 

szerint valósnak. (158. o.) 

 

Például a fenti szövegrészben „ amik olyan, olyan úgy nem, na tehát úgy öö jaj ezen a polcon 

ott van” az „amik olyan úgy nem” kifejezés nem tartozik sem grammatikai, sem szemantikai 

szempontból sem az azt megelızı, sem az azt közvetlenül követı szövegrészhez.  

Végül, Crystal érvelése szerint, a beszélt szövegben vannak olyan közbeékelt 

szerkezetek, melyek megszakítják a grammatikai egységet. A fenti részletben a „jaj má, 

várjunk má” rész, vagy a „nem” kérdés, melyet a beszélı a partneréhez intéz. A fenti példát 

nehéz lenne tradicionális, grammatikailag korrekt mondatok formájában leírni. Crystal 

javaslata, hogy ne a mondat, hanem a mellékmondat (vagy tagmondat) legyen a lejegyzés 

egysége. Ennek azonban szintén megvannak a maga problémái. Elsısorban az, hogy számos 

beszédrészlet nem veszi fel a mellékmondat szerkezetét. A fenti példában az „amik olyan, amik 

olyan, úgy nem” nem tartalmaz alanyt, és bár az elızı tagmondat tartalmából tudhatjuk hogy 

                                                 
6 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
7 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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„cuccokról” van szó, az úgy nem kifejezés nem egyértelmően ehhez köthetı nyelvtani 

szerkezetet mutat. Valószínőleg a beszélı itt folytatni kívánta a mondatot, és a folytatástól 

függıen itt valamilyen állítmány, vagy határozószavas szerkezet következett volna. 

Ugyanakkor, a beszélt szöveg megértésének nem feltétele a grammatikai jól-szerkesztettség, 

vagyis az, hogy a hallgatók automatikusan újraszerkesztsék a hibákat tartalmazó hallott 

szöveget, hogy grammatikailag jól formált alakba öntsék. Taylor és Cameron (1987) 

részletesen demonstrálják, hogy ez a gyakorlatban valóban nem így zajlik. Fı érvük ezzel 

kapcsolatosan az, hogy lehetetlen lenne felsorolni az újraszerkesztéshez szükséges szerkesztési 

szabályokat. A szerzık többek között arra is hivatkoznak, hogy egy adott helytelenül 

kimondott mondatnak több grammatikailag helyes változata lehet.  

Amennyiben nem a mondatot választjuk a lejegyzés egységének, számos más formális 

alapú egységet választhatunk, például a beszélı egy kijelentésként elmondott szövegét (turn), 

vagy az intonációs egységet, vagy a megnyilvánulási egységet. A beszélı egy kijelentésben 

elmondott szövegét – amire, mivel nincs megfelelı magyar kifejezés erre az egyszerőség 

kedvéért az angol turn kifejezést fogjuk használni – nem tartja jó megoldásnak Hansen (1998), 

mivel a turn hosszúsága egészen változó lehet. Vegyük ismét a fent idézett példát. Amennyiben 

a beszélı tovább folytatja néhány soron keresztül ezt a turn-t, majd a hallgató, amikor rá kerül 

a sor, azt mondja: ühm, máris, olyan nagy eltéréseket kapunk, melyeknek az egy egységként 

való értelmezése a turn-bıl kiinduló további vizsgálatokat értelmetlenné teszi. A 

megnyilvánulás abban tér el a turn-tıl, hogy definíciója a beszélı által tartott szünetre alapul. 

Harris (1951) széles körben elfogadott definíciója a következı: „Egy megnyilvánulás a 

beszédnek egy olyan darabja, amit egy, az interakcióban résztvevı személy produkál, és amit 

elıtte és után az adott személy részérıl szünet határol el.”8 (14.o.) A szünet egy olyan 

prozódiai marker, mely alapján a megnyilvánulás egysége viszonylag jól elhatárolható, és 

egyszerően meghatározható. Ugyanakkor a megnyilvánulás hossza, bár nem annyira 

szélsıségesen, mint a turn-é, de változó lehet. Egy másik probléma a megnyilvánulással, hogy 

belsı szerkezete, és pragmatikai funkciója annyira eltérı lehet, hogy konkrét vizsgálatok 

esetében történı alkalmazása, a vizsgálat céljától függıen, többnyire nem praktikus.   

Számos kutató az intonációs csoportot, vagy más kifejezéssel intonációs egységet 

javasolta az élıbeszéd lejegyzésére alkalmas egységként (Halliday, 1967, 1985; Chafe, 1988, 

1994; Chafe és Danielweicz, 1987), mely fonetikai és prozódiai kritériumok alapján 

definiálható, ugyanakkor egyszerően meghatározható pragmatikai funkcióval is bír. Az 

                                                 
8 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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intonációs egység egy sajátos intonációs kontúrral rendelkezik, ami a szövegkörnyezetében 

megkülönbözteti a többi szövegtıl, követheti egy rövid szünet, és egy információs egységet, 

vagy gondolati egységet tartalmaz. Chafe (1988) szerint az intonációs egység az, amire a 

beszélı figyelme tudatosan fókuszál megnyilvánulása közben. Mások, például Halliday szerint 

az intonációs egységnek tartalmaznia kell valamilyen új információt, és már adott információt. 

Mindketten egyetértenek abban, hogy az intonációs egység alapesetben a tagmondathoz 

hasonló informácót tartalmaz, és vele azonos kiterjesztéső.  

Chafe (1994) megfogalmazása szerint az intonációs egység a beszédfolyam kisebb 

szegmensekre való tagolása, melyet egyfajta kognitív kényszer határol be, ami meghatározza 

ezeknek az egységeknek a maximális hosszát. Ez a limit a beszélı és hallgató elméjében rövid 

idıtartamon belül aktiválható információ mennyiségére vonatkozik. Minden egyes intonációs 

egység egy kis adag információt verbalizál, ami része a beszélı mentális valóságának, melyre 

figyelme az adott pillanatban fókuszál. A hallgató figyelme, ugyanakkor, egy kis késéssel, 

szintén erre az egységre fókuszálódik. Ez a folyamat a beszélı és hallgató figyelmének egy 

dinamikus, egymást szorosan követı aktivációját adja. Az intonációs egységnek ez a két 

tulajdonsága, hogy egyrészt formai kritériumok alapján meglehetıs biztonsággal tudjuk a 

szöveget intonációs egységekre tagolni, másrészt a diskurzus produkciós folyamat 

szempontjából mind a beszélı, mind a hallgató számára egy egységnyi információt tartalmaz, 

az, ami kutatásunk szempontjából alkalmassá teszi ezt az egységet a beszéd tagolására. 

Az intonációs egységet kritizálta Brown és Yule (1983), abból a szempontból, hogy 

bizonyos intonációs egységek nem különíthetıek el pusztán fonetikai kritériumok alapján 

Brown és Yule az intonációs egységek fonetikai jegyek alapján való elkülönítés nehézségére 

vonatkozó kritikájának annyiban adhatunk igazat, hogy ezeket a jegyeket, és specifikus 

intonációs kontúrokat minden esetben a rendelkezésre álló hanganyagban használt nyelv, 

nyelvjárás, beszédritmus alapján lehet pontosan determinálni.  

 A magyar nyelvben például Németh (1996) tanulmányozta a beszédfolyam intonációs 

egységekre tagolását egy nagyobb, élıbeszéden alapuló szövegmintán. Német, saját adatain 

bemutatva, három kritérium alapján határozta meg az intonációs egységet: a. szünetek, b. a 

karakterdallam intonációs szintjén belüli váltások, c. végsı intonációs kontúr alapján. A 

szüneteket az adott társalgás jellegzetes sebességétıl függıen állapította meg. Az intonációs 

egységeket elkülönítı rövid idıtartamú szünetek minimális hosszát 40-80 ms-nak találta. Ez a 

szünethosszúság jól elkülöníthetı a beszélı által a szövegbe iktatott, más jellegő diskurzus 

funkciót betöltı, másodperces nagyságrendő szünetektıl. A karakterdallam az intonációs 

egység szintjén belüli prozódiai váltásokat jelöli, és a végsı intonációs kontúrral – mely az 
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intonációs egység befejezésének dallamíve -- általában kombinálódva adja meg az intonációs 

egységek jellegzetes prozódiai leírást. Németh a magyar nyelvben leggyakrabban használt 

intonációs típusokat írta le. A kijelentı mondatok és kiegészítendı kérdésekre jellemzı az 

intonációs egység tartama alatt az esı intonáció, ami egy hirtelen zuhanó végsı intonációs 

kontúrral zárul. Az eldöntendı kérdésekre jellemzı az intonációs egység tartama alatt végig a 

lebegı intonáció, ami egy emelkedı dallamú végsı intonációs kontúrral zárul. A 

fragmentumok, ismételt kérdések esetében szintén jellemzı a lebegı intonáció az intonációs 

egység tartama alatt, és egy emelkedı végsı intonációs kontúrral végzıdik, vagyis lezáratlan 

marad az ilyen egység. Németh leírását saját mintákban is alkalmaztuk az intonációs egységek 

elkülönítésére. 

Visszatérve Brown és Yule (1983) kritikájára, egy másik érvük az intonációs egység 

alapegységként való elfogadása ellen, hogy egyes intonációs egységek szintaktikai vagy 

szemnatikai szempontból meglehetısen furcsa formát ölthetnek. Tény, hogy bizonyos 

intonációs egységek bizarr formát öltenek, ám ha figyelembe vesszük Chafe (1988) 

funkcionális definícióját, érthetıvé válik ennek oka, röviden az, hogy egyes intonációs 

egységek befejezetlenek, s így töredékesek maradnak a beszéd-produkció közben, míg mások 

egyetlen szót, mondjuk egy referenst tartalmaznak. Az alábbiakban az intonációs egység 

diskurzusban, és a diskurzus során zajló információfeldolgozási folyamatokban betöltött 

szerepét részletezzük. 

 

Az intonációs egység diskurzív és kognitív funkciói 
 

Chafe (1994) a diskurzusban betöltött funkciójuk alapján elkülönít háromféle intonációs 

egységet: töredékes intonációs egységet, szabályozó intonációs egységet, és szubsztanciális 

intonációs egységet. A töredékes intonációs egység a kontextust teremti meg az azt követı 

szubsztanciális intonációs egységnek. A szabályozó intonációs egység szerepe az információ 

áramlásának regulációja. A fenti példával illusztráljuk a különbözı típusokat: 

 

PAT: tudja olyan cuccok,------------------------------tartalmi  

PAT: amik olyan,--------------------------------------töredékes 

PAT: amik olyan,--------------------------------------töredékes 

           PAT: olyan úgy nem+/---------------------------------töredékes 
PAT: na tehát úgy öö+…------------------------------szabályozó 

PAT: jaj ezen a polcon ott van az a nem tudom én mi,--tartalmi 

PAT: érti,----------------------------------------------szabályozó 
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Chafe a szabályozó intonációs egységeket további altípusokba sorolja: a diskurzus 

elırehaladtát szabályozó textuális intonációs egységek, a résztvevı felek közti interakcióra 

vonatkozó interaktív intonációs egységek, a beszélı mentális folyamataira vonatkozó kognitív 

intonációs egységek, és az átadott információra vonatkozó értékítéletet kifejezı validációs 

intonációs egységek altípusaiba. A szabályozó intonációs egységek nagyjából egybe esnek 

Shiffrin diskurzus marker kategóriájával (Shiffrin, 1987).  

 Az intonációs egységek hossza típusonként eltérı lehet. Chafe és Danielewitz (1987) 

húsz vacsora közbei informális beszélgetésen vizsgálta az intonációs egységek hosszát angol 

nyelven. Mértékegységül az intonációs egységben meghatározható szavak számát választották. 

Eredményeik azt mutatják, hogy a szabályozó funkcióval bíró intonációs egységek a 

legrövidebbek, átlagos hosszuk a vizsgált mintában 1,36 szó volt. Ez azt mutatja, hogy a 

diskurzus folyamának szabályozása, akár textuális, interakciós, kognitív, vagy értékelı 

funkcióval bír, nagyon rövid szegmentumokkal történik. A tartalmi intonációs egységek 

átlagos hossza ezzel szemben 4,84 szó volt, tehát jóval meghaladta a szabályozó egységek 

hosszát. Chafe felhívja a figyelmet, hogy az intonációs egységek hossza a beszédben használt 

nyelvtıl függıen eltéréseket mutat, ezen kívül a szavak száma nem mindig informatív az 

intonációs egységek által hordozott információ mértékeként. Egy szó a benne szereplı 

morfémák számától függıen idınként több, máskor kevesebb információt hordoz. A magyar 

nyelvben például, mivel az agglutináló típusú nyelv, számos morféma csatlakozhat egyetlen 

szótıhöz, míg az angolban, mivel izoláló típusú, kevesebb. Ugyanakkor idınként egyetlen 

fogalmat több szóval fejezünk ki. Chafe példája az angol „heart trouble” kifejezés, ami két 

szóval fejez ki egy fogalmat. Végül Chafe azt a konklúziót vonja le, hogy hiba lenne az 

intonációs egység hossza, és az azt alkotó szavak száma között bármilyen egyszerő kapcsolatot 

feltételezni.  

  Számos tartalmi típusú intonációs egység a tagmondat grammatikai formáját veszi fel, 

mások pedig a tagmondat grammatikai formájának egy részét tartalmazzák. Chafe a fent 

említett mintában a tartalmi intonációs egységek 60 százaléka tagmondat grammatikai 

formájában jelenik meg, ugyanakkor sok esetben, a tagmondatban kifejezett információ több 

intonációs egységen átívelve jelenik meg. Azokban az esetekben, amikor az intonációs egység 

egy tagmondatnak felel meg, az egység tartalmilag egy eseményt, vagy állapotot fejez ki, ami a 

diskurzus adott idıpontjában aktiválódik a beszélı tudatában, vagyis tudatos figyelmének a 

fókuszában van. Ez, Chafe szerint egy tranziens, nem megismétlıdı aktiváció, ami folyamatos 

változásban van, ahogy a figyelem a beszéd produkciója közben folyamatosan az új 
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információra összpontosít. Azonban a diskurzusnak vannak olyan tárgyai, emberek, élettelen 

tárgyak, és absztrakt fogalmak, amelyek hosszabb ideig maradhatnak figyelmi fókuszban, ezek 

több intonációs egységen keresztül is aktívak maradnak. Chafe elmélete szerint ezek a 

referensek, melyekre az események, állapotok vonatkoznak. Gyakran elıfordul, hogy egy 

intonációs egység pusztán magát a referenst tartalmazza. Ezesetben az intonációs egységben 

tartalmazott információ a tagmondat egy részének felel meg.  

 Hozzá kell tennünk, hogy nem minden referens marad hosszabb ideig aktiválva a 

tudatban, csak azok a referensek, amelyek a beszélı intencióinak szempontjából fontosak. 

Például, ha a beszélı elıször egy, az interakció szempontjából jelentıs eseményt említ meg, és 

az eseményre többször is visszatérıen hivatkozik, ezt az eseményt vagy állapotot általában 

nominalizálja (fınevesíti), így az eseménybıl referens lesz, s mint ilyen, hosszabb idın 

keresztül aktivált állapotban marad a tudatban. Chafenek ez az okfejtése összhangban áll mind 

a DC elmélet modelljében az információ-feldolgozás szerepérıl korábban említettekkel, mind 

pedig a szituációs modellben leírt emlékezeti pufferoló folyamatokkal. Ugyanakkor Chafe az 

új és adott (vagy régi) információ megkülönböztetése helyett, a beszédprodukció és megértés 

szemponjátból is az aktív és inaktív megkülönböztetést használja, ami véleményünk szerint 

lényegi eltérés a korábban említett modellekhez képest, mivel a beszédprodukció 

folyamatainak szempontjából definiálja ezeket a fogalmakat. 

 Chafe az információ aktivációs állapotának három szintjét különíti el: aktív, szemi-aktív 

és inaktív állapotot. A társalgás közben a beszélı által produkált intonációs egységben az új 

információ elıször inaktív állapotból aktív állapotba kerül, majd késıbb, amikor a következı 

új információra fókuszál a beszélı és hallgató figyelme, az addig aktív információ szemi-

aktívvá válik, de még mindig viszonylag kevés komputációs ráfordítással (cognitive cost, vagy 

activation cost) újra aktiválható, abban az esetben, ha az interakció ezt megkívánja. A kognitív 

ráfordítás mértékét Chafe az intonációs egységben történt aktiváció (a szó kimondása) óta eltelt 

idı függvényében határozza meg. A 3. Ábra azt mutatja, ahogy Chafe az információ 

aktiválásának folyamatát mind a beszélı, a hallgató szempontjából az aktivációs ráfordítás 

szempontjából konceptualizálja.  
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 t1  t2  t3 
 Szünet kezdet  Intonációs 

egység kezdet 
Szó1 szó2 
szó3 

Intonációs 
egység 
befejezés 

Beszélıre 
irányult 

     

  
aktív 

adott   
 aktív 

  

  
elég aktív 

hozzáférhetı    

  
inaktív 

inaktív    

      
Hallgatóra 
irányult 

     

    
Aktív 

adott  
aktív 

    
félig aktív 

hozzáférhetı  

    
inaktív 

új  

 

3. Ábra:  Az intonációs egységben megjelenített információ aktiválásának modellje Chafe 

elmélete alapján (Chafe, 1994). 

 

A beszélı szemponjából t1 egybeeshet a beszélıváltáskor beálló szünettel, és ebben az esetben 

a 3. ábrán bemutatott események a szünet alatt játszódnak le. A szünet végére a következı 

intonációs egységben verbalizálódó információ a beszélı számára aktív állapotban van. A 

beszélı szempontjából tehát a szünet kezdetekor már aktivált állapotban lévı információ 

adottnak tekinthetı, míg az az információ, ami szemi-aktív állapotban volt, elérhetı 

információ, az, pedig, ami nem volt aktivált állapotban, új információ. Ugyanakkor, 

amennyiben nincs szünet a beszédben, az ábrán látható t1 és t2 egybeesnek. Az is lehet, hogy a 

beszélı már sorra kerülése elıtt jóval aktivált valamilyen információt, bár ebben az eetben is új 

információként verbalizálhatja. A beszélı ugyanakkor t2-ben, az intonációs egység kezdetének 

pillanatában feltételezi a hallgató számára adott aktivációs állapotot a konkrét 

gondolattal/információval kapcsolatban. Ez lehet aktívált, szemi-aktívált, vagy inaktívált 

állapotban. Amnnyiben már aktivált állapotot feltételez a beszélı, akkor adott információként 

verbalizálja, például utal rá, valamilyen módon (névmás), vagy meg sem említi, alacsony 

kognitív ráfordítással. Szemi-aktivitás feltételezésekor a beszélı elérhetı információként 
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verbalizálja az adott gondolatot, referenssel utal rá, míg az elızetesen inaktiv információt új 

információként verbalizálja a beszélı, magas kognitív ráfordítással.  

 Véleményünk szerint Chafe elméletében nem specifikálja megfelelıen azt, hogy mit ért a 

beszélgetés közben zajló „információ verbalizációján”, vagy másképp fogalmazva, milyen 

típusú információ verbalizálásáról van szó. Kutatásunk szempontjából a releváns kérdés az, 

hogy a perspektivikus információ például milyen szerepet játszik ebben a folyamatban. Chafe 

meglehetısen tág értelemben fogalmaz az intonációs egység verbalizálási folyamata és annak a 

perspektívában játszott szerepével kapcsolatban. Ezt írja:9  

 

A tudatosság egyik sajátossága … az a tény, hogy a tudat a tapasztaló szelf nézıpontjából 

orintálódik. Érdekes megfigyelni, hogy a társalgási téma (topic) általában, talán mindig, 

valamiféle nézıpontot verbalizál. A perspektíva (MacWhinney, 1977), nézıpont (DeLancey, 

1981) és empátia (Kuno, 1987) kifejezések úgy tőnik, ezt a jelenséget ragadják meg. Mivel az 

emberek általában azokról az eseményekrıl, vagy állapotokról beszélnek, amelyekben maguk 

is részt vettek, a nézıpont általában a beszélı nézıpontja. A nézıpontra számos különféle 

típusú evidencia van, és ezek jelentıségét az írott fikció tárgyalásakor… vizsgáljuk. (132. o.) 

 

Chafe ezek után sporódikusan felsorolja az intonációs egységen belül megjelenített nézıpontra 

utaló információk típusait, mint például a referens számára, vagy személyére vonatkozó 

információ, a nézıpont megjelenítése az adott személyre vonatkozó érzelmi és értékelı 

kifejezések használata, vagy a téri deixisek használata. Ez a felsorolás azonban nem kimerítı, 

és ugyanakkor nem szisztematizálja a perspektivikus információ típusait. Chafe megállapítja, 

hogy az intonációs egység megjeleníthet egy perspektívát, de egy adott NP több intonációs 

egységen keresztül is folytatódhat. Fontosnak tartjuk Chafe azon kitételét, hogy az intonációs 

egység, amely perspektivikus információt megjelenít nem szükségszerően egy narratívum 

része. Ez azért lényeges, mert, ahogy azt narratívumok konstrukciós folyamatának leírásakor, 

valamint a terápiában elhangzó narratívumok tulajdonságainak tárgyalásakor is említettük, a 

társalgásban mélyen beleágyazott narratívumok klasszikus értelemben vett határainak 

elkülönítése nehézkes feladat lenne, és ugyanakkor felesleges is, abból a szempontból, hogy a 

NP-t elvben a szöveg bármely intonációs egységére értelmezni tudjuk. Azért csak elvben, mert 

a gyakorlatban idınként elıfordulhatnak olyan intonációs egységek, amelyek nyelvi 

értelemben nem jelenítenek meg perspektívát. Ilyen például a terápiás ülésen gyakran 

                                                 
9 A részletet az eredeti angolból a szerzı fordította. 
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elıforduló, a terápiás diskurzus szempontjából fontos, a terapeuta folyamatos figyelmét jelzı 

minimál válaszok (hm, mmm, ühm) típusa, de ilyenek lehetnek azok a töredékes intonációs 

egységek is, melyek a környezetükben lévı, perspektívát megjelenítı más egységektıl mind 

grammatikai, mind szemantikai értelemben izoláltak.  

 Chafe elméletével szemben még egy kritikát fogalmazhatunk meg, mégpedig azt, hogy 

nagyon tág értelemben fogalmaz, amikor az intonációs egységen megjelenített perspektívikus 

információról beszélve ennyit mond: „…a tudat a tapasztaló szelf nézıpontjából orintálódik”. 

Az, hogy ez az orientálódás a diskurzus produkciós folyamatában konkrétan mit jelent, hogyan 

strukturálódik a perspektivikus információ beszéd közben, vagy azt, hogy ezt az információt 

aztán hogyan dolgozza fel a hallgató, Chafe nem fejti ki részletesen. Feltételezhetjük, hogy a 

perspektivikus információ alapján történı orientálódás a hallgató és beszélı beszéd közbeni 

figyelmi folyamatainak része, valamint, hogy a fent leírt beszéd közbeni információ-

feldolgozással egyidejően dolgozzák fel az interakciós partnerek az intonációs egységben 

megjelenített perspektivikus információt is. Véleményünk szerint az élıbeszédben a 

perspektívikus információ lényeges eleme az intonációs egységben megjelenített 

információnak. Ennek oka, hogy a hallgató ebbıl következteti ki a beszélınek az elmondott 

történethez, annak szereplıihez (referenseihez), vagy eseményeihez való viszonyát.  

 A perspektívikus információ beszéd közben is egy, a DC modellben leírt feldolgozási 

módnak megfelelı, folyamatosan változó információs szerkezet, és folyamatosan megújul 

mind a beszélı, mind pedig a hallgató munkaemlékezetében a diskurzus folyamán. A NP tehát, 

véleményünk szerint folyamatosan értelmezhetı a beszélt szövegen is, azaz folyamatosan 

valamilyen perspektívában vagyunk, a DC-modellben leírtaknak megfelelıen. A társalgás 

közben azonban, Chafe információ feldolgozó modelljébıl kiindulva, a perspektíva-váltások 

egymás-követését reprezentáló perspektíva modellben a beszélık saját magukra és partnerükre 

vonatkoztatott perspektivikus információt is megújítják (up-dating). Míg a DC modellben, és a 

hozzá közel álló szituációs modellben leírt, a NP feldolgozására vonatkozó kognitív mőködési 

mechanizmusokkal általánosságban egyetértünk, ugyanakkor, a DC modellel szembeni korábbi 

kritikánk alapján ennek a modellnek a keretében megfogalmazott információ-szerkezetet 

(HOL, MIKOR, KI, MIT) nem tudjuk elfogadni a NP terápiás dikurzusra alkalmazott 

kutatásának kiindulópontjaként. Ezért, a NP leírására egy saját modellt hoztunk létre, amiben 

megfogalmaztuk a NP általunk konceptualizált aspektusait, és az ezek leírására alkalmas 

operacionalizálható változókat.  
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Összefoglalás 

 

A fentiekben részletesen kifejtettük Chafe intonációs egységekre alapuló, a diskurzus folyamán 

történı beszédmegértésre és produkcióra vonatkozó információ-feldolgozás modelljét. Az 

intonációs egységekben megjelenített informácót aktivációs szintjének megfelelıen kezelik a 

diskurzusban részt vevı személyek, és ennek megfelelıen egy adott referens, vagy esemény 

aktivációs szintje a diskurzus folyamán folyamatosan változik a beszélı és hallgató 

szempontjából. Véleményünk szerint a perspektivikus információ beszéd közbeni 

feldolgozásának módja azonos Chafenek az intonációs egységekben megjelenített általános 

információ feldolgozási modelljében foglaltakkal, és ahhoz hasonlóan megy végbe. 

Ugyanakkor lehetséges – és Chafe ezzel kapcsolatosan nem ad támpontot -- hogy a 

perspektivikus információt, és annak feldolgozását ezen belül a DC modell mőködéséhez 

hasonló alapon mőködı modellben reprezentálják a beszédpartnerek, valamint az, hogy a 

feldolgozás szempontjából a perspektivikus információ elsıbbséget élvez (MacWhinney, 

2002). Chafe modelljének elınye, hogy a beszéd produkció és megértés információ-

feldolgozási folyamatát egy diskurzív modell keretében konceptualizálja, ezen felül, ehhez egy 

viszonylag pontosan meghatározható szegmentáló egységet, az intonációs egységet, veszi 

kiindulópontul, mely az információ feldolgozásának szempontjából egy egységnyi információt 

tartalmaz. Chafe modelljének hátránya, hogy a perspektivikus információ feldolgozását saját 

modelljén belül nem specifikálja. Ugyanakkor, Chafe gondolatmenetének másik hiányossága, 

hogy nem ad szisztematikus leírást a perspektivikus információ különféle típusairól. A 

továbbiakban Chafe információ-feldolgozási modelljét, és az általa meghatározott intonációs 

egységet vesszük a narratív perspektíva diskurzív értelmezésének alapjául. A perspektivikus 

információ szisztematikus kategorizálására a NP saját modelljét hoztuk létre, és ennek a 

modellnek az alapján vizsgáltuk a terápiás szövegben megjelenített perspektivikus információt. 

A továbbiakban ezt fejtjük ki részletesen. 

 

A NP általunk megfogalmazott modellje  

 

 A narratív perspektívát a terápiás diskurzus elemzésének céljából, egy négy aspektusból 

álló modellben foglaltuk össze. Ezek a korábban már említett aspektusok a fizikai aspektus, a 

szubjektivitás aspektus, az intencionalitás aspektus, és a pszichés narratív szint aspektusa. Az 

egyes aspektusokat nyelvi szempontból jól definiálható változókkal operacionalizáltuk. A NP 

vizsgálatára szolgáló változókat az olyan objektív grammatikai kategórián alapuló 
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perspektivikus markerekbıl, mint az igeidı, szám, személy és deixis (Benveniste, 1971; 

Palmer, 1981), vagy ágensség (Bremond, 1973; van Dijk, 1974-75), valamint az összetettebb, a 

narratológiában kidolgozott konstruktumok alapján meghatározott változókból, mint a diegézis 

(Todorov, 1981), és a fokalizáló mód (Genette, 1980; Brooks and Warren, 1959; Bal, 1996) 

állítottuk össze. Chafe alapján a NP-t a diskurzusban az intonációs egységeken értelmeztük, 

ami azt jelenti, hogy az intonációs egységeket egyenként kódoltuk le a szövegben a NP 

alkotóelemeinek szempontjából. A NP egy-egy aspektusa akár minden egyes intonációs 

egységgel változhat, ez azonban nem szükségszerő. A jelen kutatás keretében a NP egy új, 

általunk helyesnek tartott modelljét állítottunk fel, amit kutatásunk folyamán empirikus 

tesztelésnek is alávetettünk. A NP ezen modellje alkalmas a pszichoterápiás diskurzusban 

megjelenı perspektívák folyamatos változásainak leírására, valamint a beszélık kölcsönös NP 

szabályozásának és önszabályozásának nyomon követésére, s ez által a figyelmi, és érzelmi 

szabályozás folyamatának vizsgálatára. Az alábbiakban részletesen kifejtjük az NP általunk 

alkotott modelljének négy aspektusát, és definiáljuk az ezek leírására szolgáló változókat. A 

NP változóinak intonációs egységekre történı értelmezésének részletes technikai leírását a 

Narratív perspektíva kódolásának kézikönyvé-ben foglaltuk össze, amit a Mellékletben 

közöltünk. Ez a kézikönyv részben saját kutatásunkban a kódolók munkájának összehangolása 

érdekében készült, részben pedig a NP általunk alkalmazott modelljének késıbbi kutatásokban 

történı replikálhatóságának céljából. 

 
Fizikai aspektus  
 

A NP fizikai aspektusa egy konkrét idıi és téri koordináta rendszerben határozza meg a 

narrátor pozícióját, valamint a történetben megjelenített téri idıi síkoknak a narrátorhoz és a 

narrátor aktuális (jelenben elfoglalt) pozíciójához való viszonyát fejezik ki. A fizikai aspektus 

megmutatja a narrátornak az elbeszélt eseményekhez, és a többi szereplıkhöz való téri és idıi 

viszonyulását, a narrátor szubjektív idı-élményét. A diskurzusban számos eszköz áll 

rendelkezésre a NP fizikai aspektusának kifejezésére. Ezek például az igeidı (magyarban az 

igei toldalékban jelenik meg), valamint a helyre, idıre, valamint ezeknek a viszonyoknak a 

leírására használt deiktikus kifejezések, mozgást, és mozgás irányt kifejezı igék. 

Kutatásunkban a NP fizikai aspektusát két változó alapján vizsgáltuk. Ezek az igeidı, és a 

deixis (itt a szőken értelmezett deixisre, mint szintaktikai kategóriára gondolunk). Mint 

említettük, A Narratív Perspektíva Kódolási Kézikönyvében (lásd Melléklet) ezeknek a 

fogalmaknak az intonációs egységekre vonatkoztatott értelmezését részletesen tárgyaltuk. 
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Mivel ezek a szabályok részletes technikai leírásokat tartalmaznak, ehelyütt csak az alapvetı 

változókat, és az általuk meghatározott változó érték kategóriákat definiáljuk. 

Kutatásunkban az idı kifejezıdésére az igei toldalékban megjelenített igeidıt vettük 

alapul. A magyar nyelvben háromféle grammatikai igeidıt kifejezı eset létezik: múlt, jelen és 

jövı. A narrátor/karakternek a diskurzusban értelmezett szubjektív idı-élményét, vagy a 

hallgató számára dramatizált idı kifejezésének diskurzív funkcióit a grammatikai igeidık 

használatának kombinálásával, vagy váltakozó használatával fejezi ki a beszélı (Wolfson, 

1979; Tannen, 1989; Shiffrin, 1987; Pólya, 2004). Kutatásunkban a grammatikai igeidık 

variálásával kifejezhetı árnyalatokat a kvalitatív elemzések részben (lásd 3. FEJEZET), 

valamint a kvantitatív eredmények értelmezésekor figyelembe vettük. Magában az igeidı 

kódolásában azonban a fent említett három grammatikai igeidıt használtuk. Ennek oka 

egyrészt az, hogy elıtérbe helyeztük az objektivitás, illetve replikálhatóság szempontjait, és az 

igeidı ily módon történı definiálása volt a legkézenfekvıbb. A másik ok szintén gyakorlati 

jellegő: amennyiben a szövegben a szubjektív idıélmény kifejezıdését keressük, az egymást 

követı intonációs egységek lekódolt változata alapján a grammatikai idık kombinálásának 

vizsgálatával leírható a szubjektív idıélmény is, míg fordított esetben ez nehezebben, vagy alig 

lenne kivitelezhetı.    
 A deixisek használatában mind az idıre, mind helyre, mind személyre, vagy tárgyakra 

vonatkozó perspektivikus információ megjelenítıdik. Deixis alatt értünk bármely kifejezést, 

ami egy intonációs egységen belül az adott megnyilvánulás létrejöttének körülményeire utal. 

Szófaj szempontjából ezen belül a deixist határozószavak és névmások fejezik ki. A helyre 

vonatkozó deixis például az itt, ott, a mozgás irányára vonatkozó, például az innen, onnan, ide, 

oda, idıre vonatkozó, az ekkor, akkor, tárgyra vonatkozó például az ez, az, ezek, azok, és 

ragozott alakjaik. A deixis tehát egy általános kategória. Ezen belül nem alkalmaztunk 

specifikus kategóriákat, mint például helyre vonatkozó, vagy idıre vonatkozó deixis. Ehelyett, 

átvágva a fenti elkülönítési kategóriákat, a deixist, mint absztrakt viszonyokat leíró kifejezést 

értelmezve, megkülönböztettünk közelre és távolra mutató deixist. Az elkülönítés e módja a 

terápiás diskurzusban betöltött funkcióval is indokolható. A közelítı deixis – a közelre mutató 

névmás analógiája alapján – a narrátor/karakterhez viszonyítva térben és idıben közelítı 

módon ábrázolja a narratívum tárgyait, szereplıit, eseményeit. A távolító deixis éppen 

ellenkezıleg – a távolra mutató névmás analógiájának alapján-- a narrátor/karakterhez 

viszonyítva idıben és térben távolító módon ábrázolja a történet tárgyait és szereplıit. A fenti 

példáknál maradva közelítı deixis az itt, innen, ide, ez, ezek, ekkor, míg távolra mutatóak ott, 
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onnan, oda, az, azok, akkor. A következı részlet az egyik terápiás ülésrıl, ezt a kétféle 

deiktikus viszonyulási módot illusztrálja: 

 

P: +, hogy egyszerően az a+... 

P: +, az a szeretet meg a ragszkodás ami viszonzás képen jött, 

P: hogy az+/  

P: +, az nagyon pozitívan tudott hatni rám.  

megjegyzés: szünet 

PAT: meg ez a kettısség hogy+/ 

PAT: ami mindig is jellemzett ö, 

PAT: hogy ez a-  

PAT: nagyon szeretem a gyerekeket,  és, és, és, és+... 

PAT: +, és iszonyúan taszít még a gondolata is hogy nekem+/ 

PAT: legyen+/ 

 

A közelítı és távolító deixis mellett létrehoztunk egy harmadik kategóriát, a vegyes deixisét. 

Elıfordulhat ugyanis, hogy egy intonációs egységben minkét fajta deixis megtalálható, ami a 

narrátor/karakter valamiféle zavart, vagy ambivalens viszonyulását fejezi ki a történet tárgyai, 

szereplıi, eseményei felé. Végül, mivel nem minden intonációs egység tartalmaz deixist, vagy 

fejez ki ilyen módon valamilyen viszonyt, a nincs deixis kategóriát is bevezettük. 

Összefoglalva tehát a NP fizikai aspektusának operacionalizálását, ezt két változó 

alapján definiáltuk, az igeidıvel és deixissel. Az igeidı változó értékeiben a grammatikai idı 

három kategóriáját – a múlt, jelen és jövı kategóriáit különítettük el. A deixis változóban a 

diskurzív funkció alapján elkülöntett három érték a közelítı, távolító, és vegyes deixis 

értékeken kívül negyedik kategóriaként a deixis nélküliséget (amennyiben egy intonációs 

egység nem tartalmazott deixist) különítettük el.  

 

A NP szubjektivitás aspektusa 
 

A NP szubjektivitás aspektusa azt fejezi ki, hogy kirıl szól a történet, kivel történnek 

meg az elbeszélt események, és ki cselekszik. Ebben az aspektusban a narrátor, illetve más 

szereplık és aktorok meghatározására és a hallgató/olvasó általi beazonosítására vonatkozó 

információk, valamint ezeknek a személyeknek a történet síkjához való viszonyára vonatkozó 

információ fejezıdik ki. Ide tartozik az igei személyragban megjelenített ige szám, és személy, 
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és az általános alany használata, valamint a diegézis típusára vonatkozó információ. Ez utóbbi, 

Genette definíciója alapján (Genette, 1980; Todorov, 1981) azt határozza meg, hogy az 

elbeszélı, mint szubjektum miként viszonyul a történethez: szereplıje-e az elbeszélt 

eseményeknek, jelen van-e a történetben, vagy külsı szemlélıként mutatja be azokat. A NP 

szubjektivitás aspektusára használt három változó modellünkben az ige szám, ige személy és a 

diegézis. 

Az narratívum elbeszélıjének, vagy egy karakterének személyére utaló információ a 

beszédben, magyar nyelven, az igei személyragban fejezhetı ki legegyszerőbben. Az igei 

személyrag kifejezi, hogy az adott történetben a cselekvı aktor egyedül hajtja végre a 

cselekvést, vagy vesz részt az adott eseményben, vagy többed magával. Ez kifejezıdik az 

egyes számú, ill. többes számú igei személyragban. Az igerag személyére vonatkozó 

információja a narrátor/karakterhez viszonyítva fejezi ki a cselekvı személyét. Az elsı 

személyő igerag arra utal, hogy a narrátor maga is részt vesz az elbeszélt eseményekben, míg a 

harmadik személyő igarag használata a narrátort az elbeszélés egy adott pillanatában az 

elbeszélt eseményeken kívülre helyezi, vagyis nem foglalja bele a cselekvı személyek közé, 

vagy azon személyek közé, akik részt vesznek a történet eseményeiben. Továbbá, hogy ezek a 

személyek a narrátorhoz, és az elbeszélés pillanatához viszonyítva idıben és térben „máshol” 

lokalizálhatók, vagyis nincsenek jelen a történet elmondásának idején. A második személy 

használata arra utal, hogy a narrátor, a történet mondása közben a közvetlen környezetében 

jelenlévı személyekhez, vagy róluk beszél. Egyik lehetıség, hogy a ko-konstrukció 

folyamatában a hallgatókkal kialakuló párbeszéd alatt kerül sor a második számú igei 

személyrag használatára, míg a másik lehetıség, hogy a jelenlévı személyek, mint karakterek 

vannak megjelenítve a történetben. A második személyő igealak használata alapján mindkét 

esetben a narrátor személyével a narráció adott pontján közös térben konceptualizált 

személyekrıl van szó.  

Az intonációs egységben szereplı ige a NP szempontjából kifejezhet egy negyedik 

esetet is, mégpedig az általános alanyt. Ebben az esetben az ige grammatikai formája harmadik 

személyő (lehet akár egyes számú, vagy többes számú), vagy fınévi igeneves szerkezet. Az 

általános alany a perspektívikus információ szempontjából nem fokalizált, vagy zéró 

fokalizációjú (Genette, 1980). Ez diskurzusban betöltött szerepét tekintve a narrátornak a 

szereplıkkel és eseményekkel kapcsolatos nem-szubjektivizáló viszonyát fejezi ki. Ez azt 

jelenti, hogy a narrátor nem lokalizálja azt a szubjektív pozíciót, ahonnan az eseményeket 

látjuk. A következı részletben a páciens az általános alany többféle megvalósítási módját is 

alkalmazza. 
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P: és akkor biztos egy kevesebb pénzt ajánlottak, ----------------- többes szám, ált. alany  

P: érti? 

P: amibıl meg+…  

P: +, amibıl meg még kevésbé éri meg ott lenni, mint eddig.----- igeneves szerk., ált. alany 

 

A diegézis, görög eredető szó a történet világát jelenti. Az általunk használt diegézis 

változó a narrátornak az elbeszélés síkjához viszonyított pozícióját írja le (Genette, 1980). 

Eszerint háromféle viszonyt különítettünk el. Amennyiben az elbeszélı nem részese a 

történetnek, hetero-diegetikus viszonyról beszélünk, amennyiben részese, homo-diegetikus 

viszonyról van szó. Pszeudo-diegetikus a narrátor viszonya az elbeszélt események síkjához, 

amennyiben az eredeti narrátor egy másik szereplı hangján szólal meg, egyes szám elsı 

személyben, és ı maga mintegy „elrejtızik” ennek a szereplınek az identitása mögött. A 

pszeudo-diegézis nyelvi megvalósulásának eszköze a direkt idézet. A pszeudo-diegetikus 

helyzet nem azonos azzal, amikor a narrátor a történeten belül egy másik karakter élményeit 

jeleníti meg, vagy akár azzal, amikor az adott karakter szemszögébıl említ meg bizonyos 

eseményeket, illetve indirekt módon idézi szavaikat, mivel ebben az esetben még mindig 

elkülöníthetı a kétféle nézıpont (a narrátoré, és az adott karakteré). A pszeudo-diegetikus 

narrátor a történet egy adott pontján, miután saját nézıpontját, és a történet síkjához való 

viszonyulását kifejezte homo-diegetikus, vagy hetero-diegetikus módon, egy hirtelen 

perspektíva-váltással teljesen azonosul egy adott karakterrel, oly módon, hogy az eredeti 

narrátor nézıpontja teljesen elveszik, és a továbbiakban nem különíthetı el az adott karakter 

nézıpontjától, hanem abba, változó hosszúságú idıtartamra, beleolvad. A következı példa azt 

illusztrálja, hogy a narrátor hetero-diegetikus pozícióból pszeudo-diegetikus pozícióba vált.  

 

P: apám meg anyira nem akar hazajönni, --------- hetero-diegetikus 

P: hogy ı meg azt mondta, -------------------------- hetero-diegetikus 

P: hogy de maradjunk.  

T: ühm. 

P: érti,  

P: ha csak egy mód van+… ------------------------ pszeudo-diegetikus váltás 

P: érti,  

P: ha csak annyit fizetnek, hogy a lakbéremet kifizessem belıle, 

P: érti, akkor+…  
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P: +, inkább itt vagyok, 

P: csak ott ne kelljen lennem. 

 

A pszeudo-diegetikus váltás, bár elıfordulása a másik két diegetikus pozícióhoz képest 

sokkal ritkább, a diskurzusban betöltött funkciója alapján dramatizálja az elıadást, és a narrátor 

azonosulása nyomán a hallgató számára is lehetıvé teszi az adott karakterrel való azonosulást, 

vagy intenzívebb bevonódást a történetbe (Wolfson, 1979; Shiffrin, 1986; Tannen, 1989; 

Sotirova, 2006). A fenti terápiás ülés-részletben például megfigyelhetjük, hogy a páciensnek a 

terapeutával való kapcsolattartását szolgáló „érti” kifejezés funkciójában módosul a pszeudo-

diegetikus váltás után. Erre utal például a deixis használat is, mivel az itt és ott, közelre és 

távolra mutatás a pszeudo-diegetikus narrátor szemszögébıl nézve a narrátor szemszögével 

éppen fordított irányú. A dramatizált aktus közepén például, szinte az érezhetı, hagy az apa 

saját nézıpontját szeretné elfogadtatni a terapeutával. A pszeudo-diegézist a terapeuta is 

alkalmazhatja egyes terápiás célok, például az empátia kifejezésének diskurzív 

megvalósításának érdekében, errıl részletesen a kvalitatív elemzéseket tárgyaló fejezetben 

szólunk. A szubjektivitás operacionalizált definícióját, és annak kódolási módját A Narratív 

perspektíva kódolási kézikönyvében (Melléklet) részletesen kifejtjük. 

 Összegezve a NP szubjektivitás aspektusának definícióját, ezt tehát három változóval 

fejeztük ki modellünkben: az igei személyragban megvalósuló szám, és személy valamint a 

diegézis változókkal. Az ige száma felveheti az egyes szám, többes szám, értékeit. Az ige-

személye lehet elsı, második, harmadik személy, vagy általános alany. A diegézis változó 

kategoriális értékei pedig kifejezik a narrátor homo-diegetikus, hetero-diegtikus, vagy pszeudo-

diegetikus viszonyát az elbeszélés síkjához. 

 

 

 

 

A NP intencionalitás aspektusa 

 

            A narrátor vagy más karakter szándékának, akaratának, vágyainak, érzelmeinek 

kifejezése a narratívumban a NP intencionalitás aspektusában ragadható meg. Az 

intencionalitásra vonatkozó információ kétféle kérdésfeltevés alapján kereshetı ki a szövegbıl. 

Az elsı az, hogy mit árul el a szöveg a narratívum szereplıinek, vagy magának a narrátornak a 

propozicionális attitődjeirıl, és mi az, amit ezzel kapcsolatosan az elbeszélı a hallgató 
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tudomására hoz. A másik ezzel kapcsolatos kérdés, ennek bizonyos értelemben a fordítottja, 

az, hogy az elbeszélı egy bekövetkezett eseményt mennyire tekinti valamelyik szereplı 

szándékai, vagy viselkedése következményeinek, vagy egy esemény bekövetkeztét inkább a 

véletlen, vagy valamilyen tárgy, folyamat függvényeként értelmezi. Az elsı kérdést, vagyis a 

narrátor/karakterek belsı világára vonatkozó perspektivikus információ megjelenítését, mint 

korábban említettük, a narrátor fokalizáló módjának jellemzése alapján válaszolhatjuk meg. Az 

egyik véglet ebbıl a szempontból, hogy az elbeszélı a szereplık viselkedésére, a tárgyak 

események külsı leírására fókuszál, és semmit nem tudunk meg a szereplık belsı világáról, 

szándékairól. Az ilyen típusú fokalizáló módot externális fokalizáló módnak, vagy röviden 

externális fokalizációnak nevezzük. Amennyiben azonban a hallgató a történet szereplıinek 

belsı világáról, érzéseirıl, gondolatairól, attitődjeirıl, vágyairól, terveirıl is informálódhat az 

elbeszélés alapján, akkor internális fokalizáló módról, röviden internális fokalizációról 

beszélünk. Az hogy a narrátort a fokalizáló mód externális vagy internális típusa jellemzi 

inkább, fontos információ a mentalizáló perspektíva, vagy általánosságban a narrátor által a 

mentalizációs képesség, elsajátításával kapcsolatban.  A pszichoterápia egyik célja (Fónagy és 

mtsi., 2002) az, hogy a páciens mind saját magára vonatkoztatva, mind pedig más 

személyekkel kapcsolatban alkalmazza a mentalizáló perspektívát, amikor a vele történt 

negatív eseményeket, pszichés traumákat feldolgozza a terápiában.  

                A második kérdés az, hogy az elbeszélı egy bekövetkezett eseményt mennyire 

tekinti valamelyik szereplı szándékai, vagy viselkedése következményeinek, vagy egy 

esemény bekövetkeztét inkább a véletlen, vagy valamilyen tárgy, folyamat függvényeként 

értelmezi. Az erre adott válasz az elbeszélésben a narrátor/karakter perspektívájában megjelölt 

ágens és páciens típusához kapcsolódik. A grammatikai ágens és páciens terápiás diskruzusban 

betöltött funkciói alapján, a szelftıl a másik személyen át egy élettelen tárgyig terjedı, ha úgy 

tetszik, skála szerint különítettük el. Ez alapján ötféle típusát különítettünk el a lehetséges 

ágenseknek és pácienseknek, ide értve azt az esetet is, amikor a narrátor/karakter nem jelöl 

meg ágenst, vagy pácienst az adott intonációs egységben. Az ágens fogalmát tehát tág 

értelemben használtuk. Nem csak az intencionalitásal rendelkezı személy, mint a történet 

cselekvıje tekinthetı ágensnek, hanem bármely élettelen tárgy vagy folyamat kategóriájába 

tartozó fogalom, amely a CAUSE (ok) függvény argumentmaként szerepel az adott intonációs 

egységben (Jackendoff, 1992). Az ágens és páciens funkciói nem szimmetrikusan oszlanak 

meg, és nem egymás kiegészítıi. Az ágens jelenlétének nem feltétele páciens jelenléte, vagy 

ennek verbális kifejezése az adott intonációs egységben, és vica versa. Ágens példák Ungvári 

Rudolf  (2004) nyomán: 
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a víz áramlása kimossa a partot (anyag – folyamat) 

az Etna kitörése szennyezi a levegıt (képzıdmény – vulkán) 

a gyomor emészti az ételt (élı – folyamat) 

Sam elélvezett az örömtıl (élılény – folyamat) 

Filó ugatja a holdat (élılény – tevékenység) 

a lélek szorong a jövıtıl (élı – tevékenység) 

 

        Ez alapján tehát a narrátor/karakter a cselekvések kivitelezıjeként, és a történések 

beindítójaként elsısorban megjelölheti saját magát, ilyenkor referenciális szelf-ágenciáról 

beszélünk. Más esetekben azonban saját magát, mint az események, történések passzív 

elszenvedıjét állítja be, ilyenkor szelf-pácienciáról beszélünk. A másik véglet az, amikor a 

narrátor/karakter valamilyen élettelen tárgyat, absztrakt fogalmat, vagy eseményt jelöl meg a 

történések okozójaként, ezt a más-ágencia kifejezéssel jelöltük. Hasonló képen, amikor egy 

élettelen tárgy vagy nominalizált esemény a narratívum cselekvéseinek, vagy történéseinek 

passzív elszenvedıje, más-pácienciáról beszélünk. A NP intencionalitás aspektusát kifejezı 

ágencia és páciencia változók érték-kategóriáinak definíciója kutatásunkban a következı volt: 

 1. Szelf-ágencia, szelf-páciencia 

Ágens: a cselekvés aktív végrehajtója, de nem csak cselekvést kifejezı igék esetében 

szerepelhet, hanem vonatkozhat bizonyos történésekre, állapotváltozásokra is, amennyiben 

azok okozója a narrátor/karakter. Szelf-ágencia esetén a cselekvı alany egybeesik a 

narrátor/karakterrel. Páciens: az a személy, akivel megtörténik valamilyen esemény, melynek 

nem elıidézıje, de következményeinek passzív elszenvedıje. Szelf-páciencia esetén a 

szenvedı alany egybeesik a narrátor/karakterrel.  

2. Szelf-rész ágencia, szelf-rész páciencia 

Szelf-rész ágens: a cselekvés végrehajtója, a CAUSE függvény argumentuma egy olyan tárgy, 

ami valami módon a narrátor fizikai vagy pszichikai szelfjéhez tartozónak tekinthetı, például 

testrész, érzelem. Szelf-rész páciens: akivel/amivel megtörténik valamilyen esemény, melynek 

nem elıidézıje, de következményeinek passzív elszenvedıje a narrátor pszichikai vagy fizikai 

szelfjéhez tartozó tárgy.  

3. Tárgy-ágencia, tárgy-páciencia  

Tárgy ágens esetén a cselekvés aktív végrehajtója egy személy, aki nem azonos a narrátorral. 

Tárgy ágencia nem csak cselekvést kifejezı igék esetében szerepelhet, ez a kategória 

vonatkozhat bizonyos történésekre, állapotváltozásokra is, amennyiben azok okozója egy 
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személy. Páciens: akivel megtörténik valamilyen esemény, melynek nem elıidézıje, de 

következményeinek passzív elszenvedıje. Tárgy páciencia esetén ez személy nem azonos a 

narrátorral, vagy a beszélıvel.   

4. Más-ágencia, más-páciencia 

Ágens: a cselekvés aktív végrehajtója, nem köthetı semmilyen szempontból a narrátorhoz, 

hanem attól teljesen független élettelen tárgy, vagy esemény. Ez tehát nem sorolható a tárgy 

kategóriába, amennyiben élettelen, és nem köthetı a narrátorhoz, semmilyen szempontból sem, 

tehát nem szelf-rész. Páciens: akivel megtörténik valamilyen esemény, melynek nem 

elıidézıje, de következményeinek passzív elszenvedıje. Más-paciencia esetén a szenvedı 

alany egy narrátortól független élettelen tárgy, vagy esemény.  

5. Nincs ágens, nincs páciens 

Elıfordulhat, hogy egy adott intonációs egységben nem szerepel ágens vagy páciens. Ilyenkor 

a “nincs” kategóriával jelöltük az ágens vagy páciens típusát. 

 Összefoglalva a NP intecionalitás aspketusát kutatásunkban három változó alapján 

definiáltuk. Az elsı a fokalizáló mód: amely lehet internális, vagy externális. Internális 

fokalizáló mód esetén a narrátor/karakter betekintést enged a hallgatónak a történet 

szereplıinek mentális világába is, azaz mentalizál. Externális fokalizáló mód esetén azonban a 

narrátor csak külsı nézıpontból ad leírást a szereplıkrıl, eseményekrıl. A NP intencionalitás 

aspektusának másik két változója az ágencia és páciencia. Ezeknek öt típusát különítettük el: 

szelf-ágencia, vagy páciencia, szelf-rész ágencia, vagy páciencia, tárgy-ágencia, vagy 

páciencia, más-ágencia, vagy páciencia, és végül megkülönböztettük azt az esetet, amikor 

nincs ágens vagy páciens megjelölve az adott intonációs egységben.  

 

A NP pszichés narratív szint aspektusa 

 

  A pszichés narratív szint, a NP negyedik aspektusa, amit egy változóval 

operacionalizáltunk. A NP modelljét a terápiás folyamatra alkalmazva Phelan (2001) a narrátor 

és a szerzı poziciójának elkülönítésérıl szóló elméletét (lásd még Genette, 1980; Bal, 1983; 

Chatman, 1986), három narratív pozíciót, más szóval pszichés narratív szintet különböztettünk 

meg a narratív konstrukció folyamatába, melyet a narrátor (páciens/terapeuta) felvehet a 

narratívum elbeszélése közben:  

 a. a narrátorét,  

 b. a történet egy karakterének pozícióját, aki lehet egy másik személy, vagy az elbeszélı 

korábbi önmaga, mint karakter,  
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c. a páciens/terapeuta a narráció valós idejéhez viszonyított itt-és most pozícióját, a terápiás 

helyzet jelenében, annak itt-és-most-jában.  

 A megkülönböztetésnek a diskurzív funkcók szempontjából az a lényege, hogy a három 

pozícióban eltérı az azt elfoglaló szubjektum tudása, belátása, megértése, és érzelmi 

involváltsága. A hagyományos narratív kategóriák szempontjából ez az elkülönítés a 

fokalizáció szintjeit különíti el, tehát azt, hogy az elbeszélı a narrátor vagy karakter szintjére 

fokalizál. Ugyanakkor az egyéb diskurzus-tevékenységekbe ágyazott élı narratív elıadásra 

alkalmazva, a harmadik szint az elbeszélés konstrukciójának olyan mozzanatait is elkülöníti, 

amikor a társalgás a narráció aktusának valamely vonatkozására fókuszál, és nem magára a 

történetre. A terápiás diskurzív tevékenységek között ilyenek lehetnek a páciens jelenlegi 

élményeire, érzelmeire vonatkozó megjegyzések, vagy a terapeuta intervenciói. Ez nem zárja 

ki azt, hogy terapeuta az aktuális terápiás céloknak megfelelıen a pszichés narratív szintek 

közül bármelyiket felhasználja az intervenció színhelyéül.  

 A pszichés narratív szintek ugyanakkor eltérı emlékezési módoknak felelnek meg 

(Conway, 1992), amennyiben a narrátor szint az általános önéletrajzi emlékek elıhívását teszi 

lehetıvé, melyek nem specifikus, egyszeri eseményekre vonatkoznak, inkább többször 

ismétlıdı eseményekbıl, az életszakasznak egy hosszabb idıperiódusára jellemzı tipikus 

viselkedés elemekbıl összeálló tudásra, valamint a személyes emlékekbıl kiemelt szelf-fel 

kapcsolatos általános tudásra épülnek. A narrátor szint szembeállítható a karakter-szinttel, ahol 

a páciens egy egyedi alkalomra vonatkozó, konkrét epizódot, jól formált specifikus eset 

történetét mondja el. Conway elmélete alapján ez az epizódikus emlékezetbıl az önéletrajzi 

emlékezetbe beemelt, jól elkülöníthetı elemeket jelenti. Barclay (1996) szerint az epizódikus 

emlékekre jellemzı érzelmi intenzitás bizonyos verbális megfogalmazásokban érhetı tetten, 

mint például az érzelmi átélést nyomatékosító kifejezések, nagyobb kohézió, az emlék 

rövidebb idıbeli kiterjedése, idıi kauzális kifejezések, téri-idıi kontextuális információ 

jelenléte, perceptuális részletek gazdagsága (Kónya, 2008). A pszichés narratív szint harmadik 

kategóriája a terápiás jelenre vonatkozó megszólalásokat jelöli. Ennél fogva ez a szint nem 

emlékezeti mőködést jelöl, hanem a terápiás jelenben éppen zajló érzelmi állapotváltozásokra, 

belátásokra reflektál. Az áttétel feldolgozása vagy a terapeuta intervenciói gyakran erre a 

szintre fókuszálnak. 

 Összefoglalva, a NP pszichés narratív szint aspektusát, önmagát tekintettük változónak, 

mely változó három értéket vehet fel. Ezek a narrátor szint, karakter szint, és terápiás itt-és-

most szint, mely utóbbi szintet más szóval az analizált szintjének is neveztük. A pszichés 

narratív szint részletes technikai definícióját A Narratív perspektíva kódolási kézikönyve 
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(Melléklet) tartalmazza. Az alábbi táblázatban (1. Táblázat) összegeztük a NP általunk használt 

modelljében alkalmazott változókat, és ezek lehetséges értékeit. 
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1. Táblázat A narratív perspektíva modellje 

 NP komponens Definíció Kategóriák 

1. Igeidı  Az intonációs egységben szereplı igei 

toldalék igeideje 

1. Múlt 
2. Jelen 
3. Jövı  

2. Deixis  Bármely kifejezés, ami egy intonációs 

egységen belül az adott megnyilvánulás 

létrejöttének körülményeire utal: 

idıhatározók, helyhatározók, névmások 

határozószavak.  

0. Nincs 

1. Közelítı 

2. Távolító 

3. Vegyes  

 

3. Diegézis A narrátor N viszonya a történet világához, 

melyben az elbeszélt események zajlanak. A 

narrátor része lehet ennek a világnak, vagy 

kívülrıl nézhet rá. Esetleg oly módon lehet 

részese a történetnek, hogy egy másik 

szereplıvel azonosulva, az ı szemszögébıl 

mondja el az eseményeket.  

1. Homo-diegetikus  

 

2. Hetero-diegetikus 

 

3. Pszeudo-diegetikus 

4. Ige szám A VP igei személyragjában szereplı szám 1. Egyes szám 

2. Többes szám 

5. Ige személy  

        

A VP igei személyragjában szereplı személy 1. Elsı személy 

2. Második személy 

3. Harmadik személy 

4. Általános alany 

6. Fokalizáció  A narrátor tudása az általa ábrázolt világról, a 

szereplık viselkedésérıl, külsejérıl, vagy 

érzelmeirıl, gondolatairól, vágyairól, ill. 

ignoranciája ez utóbbiakról. 

1. Externális 

 

2. Internális 

 

7. Ágencia és páciencia 

 

Ki az aktív cselekvı, aki az eseményeket 

irányítja, és ki a történések passzív 

elszenvedıje? Szerepel-e ágens és páciens a 

történetben?  

1. Szelf ágens, páciens  

2.Szelf-rész ágens, páciens  

3. Tárgy ágens, páciens  

4. Más ágens, páciens 

5. Nincs ágens, páciens 

8. Pszichés narratív szint a 

terápiában 

A narrátor pozíciója aszerint hogy a 

történetben a narrátor vagy karakter 

nézıpontjából beszél, vagy a narráció 

aktusának itt-és mostjára vonatkozó 

érzelmeirıl számol be. Milyen emlékezeti 

szervezıdéshez köthetı az a tartalom, amely a 

narrátor fokalizációjának tárgya? Általános 

emlékeket, vagy konkrét epizódokat mesél el, 

vagy a terápiás jelenre fókuszál? 

1. Terapiás jelen itt-és-most  

2. Narrátor szint  

3. Karakter szint  
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 A NP váltás szerepe a figyelem-irányításban, és az affektus-szabályozásban a terápiás 

diskurzusban 

 

A NP általunk alkotott modellje alapján pontosabban meghatározhatjuk a 

perspektivikus információ szerkezeti felépítését a chafei információ-áramlás folyamat 

modelljében. A NP fenti modellje alapján strukturált információ-áramlás lényege, hogy a 

beszélık figyelme a diskurzus során a NP aspektusaiban kifejezett információ alapján irányul 

az aspektusokon belül az egyik vagy másik kategóriára, és a NP-val kapcsolatos információ 

reprezentációja ennek alapján módosul (Rappaport, 1994). Fontos megjegyezni, hogy a 

figyelemirányítás fogalmát itt szők értelemben a diskurzus-feldolgozásra vonatkoztatva 

használjuk. Az általunk használt figyelem NP-val történı irányítása a NP váltások során 

valósul meg a diskurzusban. A NP alapján meghatározott figyelemi állapot a 

beszédfeldolgozás során egy adott idıpillanatra vonatkozó NP reprezentáció alapján 

azonosítható be. Ez az általánosságban használt kognitív figyelmi állapotnak egy, a 

diskurzuson belüli, a beszéd-megértési folyamatokra vonatkoztatott komponense (Grosz, és 

Sidner, 1986). Ugyanakkor a NP aspektusai, és a meghatározásukra használt kategóriák, mint 

azt a fenti elméleti összefoglalásban, és a NP aspektusainak definícióiban is kifejtettük, szoros 

kapcsolatban állnak más kognitív-diskurzív folyamatokkal, például az emlékezés folyamatával, 

valamint az ezzel együtt járó érzelmi folyamatokkal. A terápiás diskurzusban a NP-vel történı 

figyelmi szabályozás során a beszélıben és hallgatóban az egyes perspektívák által 

megvalósított érzelmi állapotok szabályozása szintén megvalósul. Mindkét folyamat alapja a 

NP váltás, és ennek során megvalósuló szabályozás. A NP-váltást két egymást követı 

intonációs egység (szekvencia) esetében, az általunk használt NP modell keretében definiáltuk, 

miszerint az NP-t alkotótó bármely változónak az egyik kategóriáról a másikra történı váltását 

NP váltásnak neveztük.  

A terápiás diskurzusban a NP váltással történı szabályozás egy jól definiálható 

folyamattal írható le. Ennek a folyamatnak két komponense van: az önszabályozás, és a 

kölcsönös szabályozás. Az elsı a terápiás kezelés során a páciens által használt NP 

szabályozásának önszabályozó folyamata, tehát az a jelenség, amikor a páciens folyamatos 

beszédében bizonyos perspektívákat használ, és ezek szekvenciájában egyik NP-rıl a másikra 

vált. Az NP váltással történı szabályozási folyamat másik része, az, amikor a páciens a 
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terapeuta beszédét követıen, az abban megvalósított perspektívát valósítja meg saját 

beszédében – vagyis saját beszédében a terapeuta perspektíváját „átvéve” hajt végre NP váltást. 

A terapeuta esetében hasonló módon írható le az önszabályozás, és a páciens által történı 

perspektíva átvételével megvalósított kölcsönös szabályozás. Eszerint tehát a NP váltással 

megvalósított figyelmi és érzelmi szabályozás részei mind a terapeuta, mind pedig a páciens 

esetében az önszabályozás, és a kölcsönös szabályozás. 

A terápiás diskurzuson belül, a diskurzus céljával, valamint az interakciós partnerek 

szerepével jellemezhetı kiegyenlítetlenség miatt, mint ezt a terápiás diskurzus 

jellegzetességeinek taglalásakor korábban kifejtettük, a NP váltással történı diskurzus-

szabályozásban is ennek megfelelı kiegyenlítetlenségeket találunk. Hipotézisünk szerint a NP 

szabályozó funkciója a terápiás diskurzusban a beszélıpartnerek részérıl eltérı módon valósul 

meg. A terápiás diskurzusban a NP-val történı szabályozást, mint a terápiás diskurzus 

célkitőzéseit megvalósító eszközt elsısorban a terapeuta alkalmazza ebben a funkcióban. A 

terapeuta a NP szabályozást mind a figyelemirányításban, mind pedig az affektus-regulációban 

a narratív interakció egy adott idıpontjában a terápiás céloknak megfelelıen, a páciens 

fejlıdésének érdekében alkalmazza. Ezeket a terápiás célokat kutatásunkban a mentalizáció 

fejlesztésében, valamint az affektus-telítettségnek, a terápiás narratív konstrukció egy adott 

idıpontjában a terápiás céloknak megfelelı szinten tartásában fogalmaztuk meg. E szerint, a 

terapeuta a NP szabályozás segítségével az affektus-telítettséget szükség szerint down- vagy 

up-regulálja (részletesen lásd alább, az affektus-telítettségre és affektus-szabályozásra 

vonatkozó hipotézisek tárgyalásánál).  

A páciens esetében az önszabályozás funkciója a terápia kezdetén, bár spontán módon 

jelen van, de nem a terápiás munka megvalósításának érdekében történik, és a terápiás 

munkával kapcsolatos tapasztalatok hiányában ennek céltudatos alkalmazása nem is valósulhat 

meg. A páciens és terapeuta NP használati mintázatainak eltérésére vonatkozó 

hipotéziseinkben az NP használatban mutatkozó, a terápiás kezelés kezdeti idıszakára jellemzı 

különbségeket fogalmaztuk meg. A kezelés késıbbi szakaszában, hipotézisünk szerint a 

páciensnél differenciáltabb figyelemirányítási, és affektus-szabályozási készségek alakulnak ki. 

Ezeket a készségeket a páciens a terapeutától tanulja el, az általa alkalmazott NP szabályozási 

mechanizmusok automatikus elsajátítása során. Ez mikro-szinten a következı képen zajlik. A 

páciens folyamatos beszédében megvalósított perspektívákra, és perspektíva-váltásokra a 

terapeuta intonációs egységeiben, amennyiben ez szükséges, ettıl eltérı perspektívákkal 

reagál. A terapeuta által megvalósított perspektívaváltások az affektus-reguláció, és 

figyelemirányítás szempontjából a páciens számára mintául szolgálnak, melyeket saját 
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intonációs egységeiben megvalósít. Ennek a folyamatnak a narratív interakcióban megvalósuló 

többszöri ismétlése során a páciens elsajátítja az affektus-telítettség szabályozását a 

terapeutától. A szabályozás elsajátításának folyamatán belül a terapeutának a páciensre adott 

reakcióit, tehát magát a szabályozó NP váltást azokban az intonációs egység szekvenciákban 

vizsgálhatjuk, melyekben a páciens megszólalását a terapeuta megszólalásai követik. A 

páciensnek a terapeuta intonációs egységére adott reakcióját, vagyis a terapeuta által 

megvalósított NP váltásnak a páciens részérıl történı elsajátítását azokban az intonációs-

egység szekvenciákban vizsgálhatjuk, ahol a terapeuta megszólalását a páciens megszólalása 

követi. A NP szabályozást a páciens a terapeutától elsajátítva, képessé válik differenciáltabb 

reprezentációépítı mechanizmusok használatára. Ezek segítségével a páciens a terápiás ülésen 

belül, és azon kívül is képessé válik a NP váltással történı affektus-regulációra, és 

figyelemirányításra. A fenti folyamatra vonatkozó hipotéziseket a NP használat idıbeli 

változásainak vizsgálatával, valamint az NP affektus-telítettség szabályozására vonatkozó 

funkciójának vizsgálatával teszteltük. 

 

A NP szabályozásának terápiás diskurzusban történı alkalmazására vonatkozó 

kvantitatív hipotézisek  

 

 Az NP modelljének terápiás diskurzusban betöltött szerepével kapcsolatosan számos 

hipotézist fogalmaztunk meg. Mivel most elsı alkalommal használtuk ezt a modellt kvantitatív 

vizsgálatokban, magát a kutatást exploratív jellegőnek tekintettük, és számoltunk azzal, hogy 

az eredményekre vonatkozóan nem mindig lesznek elızetes elvárásaink, vagyis hipotéziseink, 

más szóval arra, hogy a NP aspektusaival kapcsolatosan több, eddig az irodalomban nem 

tanulmányozott, új eredményt tudunk majd felmutatni. Háromféle alapvetı hipotézis-típusunk 

a következı volt:   

1. A NP modellje alapján a páciens és terapeuta NP használati mintázatainak különbségeire 

vonatkozó hipotézisek.  

2. A NP használati mintázatainak idıbeli változására vonatkozó hipotézisek, azaz a NP 

mintázatok két ülés közti eléréseire vonatkozó hipotézisek, és az érzelem-telitettségnek a 

második ülésen való fokozódására vonatkozó hipotézis. 

3. A NP szabályozására vonatkozó hipotézisek, vagyis a figyelemirányításra és affektus-

regulációra vonatkozó hipotézisek. 
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A terapeuta és páciens NP használati mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek 
 

A NP modelljére vonatkozó hipotézisek a NP aspektusait operacionalizáló változókon 

belüli eloszlásokra vonatkoztak. Általános hipotézisünk ezzel kapcsolatosan az volt, hogy a 

terapeuta sokkal kevesebb intonációs egységet produkál majd, mint a páciens. Ennek oka a 

terápiás diskurzus strukturális jellegzetességeivel magyarázható, amire, korábbi kutatások is 

rámutattak (Labov és Fanshel, 1977). Másik, általánosan jellemzı hipotézisünk az volt, hogy a 

NP változók tekintetében a páciens és a terapeuta perspektíva mintázataiban változónként 

különbségeket fogunk találni az elsı ülésen. Konkrét hipotéziseink a változók eloszlására, és 

ezen belül a páciens és terapeuta perspektíva mintázatbeli különbségeire vonatkoztak, ezeket 

vesszük most sorra. Hipotézisek az elsı ülésre vonatkoznak, mely ülésre a terápiás kezelés elsı 

hónapjában került sor. 

 

Igeidı 

Mivel az igeidı használatát összességében a páciens igeidı használati mintázata determinálja, 

feltételeztük, hogy az elsı ülésen többségben lesz a múlt idı használata. A terápia kezdeti 

szakaszára ugyanis az a jellemzı, hogy a páciens eddigi élettörténetét, problémáit nagy 

vonalakban elmeséli – múlt idıt használva --, a terapeuta pedig ezekbıl informálódik. A 

beszélıknek a terápiás diskurzusban betöltött szerepeikhez kapcsolódó diskurzus funkciók 

alapján ennél fogva arra számítottunk, hogy a terapeuta több jelen-idejő perspektívát használ, 

mint a páciens. Ennek oka, hogy a terapeuta a terápiás jelenre fókuszálja intervencióit, míg a 

páciens a múltban megtörtént eseményekre. 

 

Deixis 

A deixisre vonatkozó hipotézisünk az volt, hogy az elsı ülésen összességében a távolító deixist 

használják majd többet a beszélık, mivel, hasonlóan az ige-idı használati mintázatához ezen 

az ülésen, egy még kezdeti terápiás kapcsolatban nem alakult ki a beszélınek egy olyan közös 

diskurzív tere (közös története), amit az események vonatkoztatási pontjául használhatnának a 

beszélgetık, és ahol az érzelmi események megtörténhetnének. A beszélınek és a hallgatónak 

az elmondott történetekhez való viszonyulásával kapcsolatosan inkább azt feltételeztük, hogy 

az itt-és-most terápiás jelenhez képest valahol „távolabbra” konceptualizálják azokat. A 

távolító deixis nagy arányú használatát a páciens részérıl feltételeztük. A terapeuta esetében, 

mivel a terápiás itt-és-mostra fókuszálva fogalmazza meg intervencióit, a pácienshez képest 

nagyobb arányban vártunk a közelítı deixis használatát. 
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Ige szám és ige személy 

Az igeszámra vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a nyelvhasználatot jellemzı gyakoribb egyes 

szám használata dominálni fog mind a terapeuta, mind a páciens beszédében. Itt tehát nem 

vártunk eltérést a beszélık használati mintázataiban. Az ige személy használatában 

hipotézisünk az volt, hogy összességében a harmadik személy lesz a leggyakrabban használt 

személy. Azt is feltételeztük, hogy viszonylag ritka lesz az általános alany használata. Ezek a 

hipotézisek az általános nyelvhasználati jellegzetességeknek felelnek meg. A páciens és 

terapeuta mintázataiban azonban eltéréseket vártunk. A terápiás diskurzusban játszott szerepeik 

alapján feltételeztük, hogy a páciens az elsı személyt használja gyakrabban, mivel saját 

történeteit gyakran fogalmazza egyes szám elsı személyben, míg a terapeuta részérıl inkább a 

második, és harmadik személy gyakoribb használatát vártuk. Ennek oka az volt, hogy a 

terapeuta kevesebbet beszél saját magáról, elsı személyben, viszont beszédét a pácienshez 

intézve, gyakrabban használja a második személyt. 

 

Diegézis 

Feltételeztük, hogy összességében a homo-digézis lesz gyakoribb, mint a hetero-diegézis. 

Mivel feltételeztük, hogy a páciens saját történeteinek nagy részét homo-diegézisben fogja 

elmondani, a páciens részérıl hipotézisünk az volt, hogy perspektíváiban a homo-diegézis 

szerepel túlnyomó arányban. A terapeutára vonatkozóan ezzel szemben azt feltételeztük, hogy 

a hetero-diegézist használja gyakrabban, mivel ı inkább kívülállóként viszonyul a páciens által 

elmondott történetekhez. 

 

Fokalizáló mód 

A fokalizáló móddal kapcsolatos hipotézisünk az volt, hogy terápiás diskurzusban betültött, a 

mentalizációt kifejezı funkciója miatt összességében az internális fokalizáló mód dominál 

majd. Ez, elvárásaink szerint a terapeutára fokozottabban érvényes, mint a páciensre. Az 

arányok vonatkozásában tehát ilyen irányú eltérést hipotetizáltunk a két beszélı között.  

 

Áganica  

Az ágencia perspektivikus használatával kapcsolatosan feltételeztük, hogy a páciensnél az öt 

kategória közti eloszlások között a más-ágencia dominál, ezt követi a tárgy és a szelf-ágencia, 

valamint az ágenst nem-megnevezı intonációs egységek száma. Ezt azért feltételeztük ilyen 

módon, mert az elsı ülésen a páciens részérıl nem vártunk el sem magas szelf-ágencia 
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kifejezést, sem pedig tárgy-ágencia kifejezést. Ennek oka az volt, hogy a terápia kezdetén nem 

feltételeztük, hogy a páciens megfelelı mentalizációs képességgel rendelkezik az ágencia 

szubtilis perspektivikus kifejezéséhez. Ugyanakkor, a fokalizációra nézve feltételeztük azt, 

hogy megfelelıen tudja alkalmazni az internális fokalizáló perspektívát. Ennek a különbségnek 

az az oka, hogy eddigi vizsgálatainkban azt találtuk (Berán, Unoka, 2005; 2008; Unoka, Berán, 

2006), hogy míg az internális fokaliló mód valóban fontos kifejezıje a mentalizáló 

perspektívának, az ágencia-használat ennél érzékenyebb mutató. Ennek fényében feltételetük, 

hogy a terapeuta használati mintázataiban magasabb lesz a szelf- és tárgy-ágencia használati 

aránya, mint a páciensnél. 

 

Páciencia 

A pácienciával kapcsolatosan, az ágencia kifejezéséhez hasonló gondolat-menet alapján 

hipotézisünk az volt, hogy a terapeuta a más-pácienciát használja legnagyobb arányban. A 

szelf-pácienciát a páciens esetében feltételeztük nagyobb arányban, míg ezt követıen nála is a 

más-páciencia magas arányát feltételeztük. Ugyanakkor az általános nyelvhasználati szabályok 

alapján, melyek szerint a megértés szempontjából az ágens kifejezése inkább jellemzı, míg a 

páciens megjelölése elmaradhat, a pácienciát nem tartalmazó intonációs egységek magas 

arányát hipotetizáltuk. 

 

Pszichés narratív szint 

A pszichés narratív szintre vonatkozóan az volt a hipotézisünk, hogy az elsı ülésen a beszélık 

összességében legnagyobb arányban a narrátor pozíciót használják. Ezt különösen a páciensre 

vonatkozóan feltételeztük, hiszen a terápiás kapcsolat kezdetén még nem alakult ki az a légkör, 

ami az intimebb feltárulkozáshoz szükséges, és ami a konkrétabb élmények felelevenítését 

indokolttá tenné a karakter szint használatában. A narrátor pozíció ugyanis az általános 

események elbeszélését lehetıvé tévı, érzelmi szempontból kevésbé involvált, semlegesebb 

pozíció. A terapeuta részérıl a terápiás ülés itt-és-most-jának használatát hipotetizáltuk. Ez a 

terapeutának a diskurzusban játszott szerepével magyarázható, ami az interpretáció, és más 

intervenciók szempontjából ennek a szintnek a gyakori használatát teszi indokolttá a terapeuta 

számára. 
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A NP használati mintázatainak idıbeli változására vonatkozó hipotézisek 
 

A NP használati mintázatainak idıbeli változásaira vonatkozó hipotézisek az elsı, a 

terápia kezdetén zajló, és második, 1,5 évvel késıbbi ülés összehasonlítását jelentették a NP 

aspektusait alkotó változókra vonatkozóan. Az elsı és második ülés esetében majdnem minden 

változó eloszlási mintázatában változást hipotetizáltunk. Ezt többnyire a páciens perspektíva 

használatában bekövetkezı változásként feltételeztük, de több esetben a terapeuta használati 

mintázatainak változását is vártuk. Az, hogy többnyire a páciens oldaláról vártunk változást a 

perspektíva-használatban azzal az általános hipotézissel indokolható, hogy a NP szabályozásra 

vonatkozó elméletünk értelmében a terápiás munkával eltöltött hosszabb idıperiódus után a 

páciens elsajátítja a terapeutától az NP váltással történı érzelmi és figyelmi szabályozást. 

Ennek következményeként a páciens másként, és eltérı arányban alkalmaz bizonyos 

perspektívákat. Ugyanakkor az NP mintázatok változását a páciens részérıl azért feltételeztük, 

mert a terápiában eltöltött hosszabb idı után részérıl egy intenzívebb érzelmi átéléssel járó 

perspektíva-használatot vártunk el.  

Igeidı szempontjából a második ülésen azt vártuk, hogy a páciens perspektíva-

használatában nagyobb arányban szerepel a jelen idı a múlt idıhöz képest. Ez azzal 

indokolható, hogy a második ülésen a páciens részérıl nagyobb fokú involváltságot vártunk, 

tehát azt, hogy jelen idıben fogalmazza a terápiás helyzetre vonatkozó gondolatait és 

érzelmeit, valamint, hogy nagyobb arányban alkalmazza történeteiben az átélı perspektívát. A 

terapeuta részérıl azt vártuk, hogy intervencióiban továbbra is a jelen idıt használja, tehát az ı 

részérıl nem vártunk változást a második ülésen. 

A deixis-használattal kapcsolatban azt vártuk, hogy a távolító deixis használati aránya 

csökken a második ülésen, ezzel párhuzamosan a közelítı deixis használati arányának 

növekedését vártuk. Ezzel kapcsolatban ismét a páciens oldaláról vártunk változást, de a 

távolító deixis használatában a terapeutánál is csökkenést vártunk. Ez azzal indokolható, hogy 

feltételezésünk szerint a második ülésen a narratív konstrukció folyamatában a 

narrátor/karakter a konstrukció adott idıi és téri helyzetéhez viszonyítva az itt-és-most-hoz 

közelinek konceptualizálja a történet eseményeit és szereplıit. Ez részben a megvitatásra 

kerülı történetek intenzívebb átélésének következménye, részben pedig annak, hogy a második 

ülésen nagyobb hangsúlyt kap a terápiás ülés itt-és-most helyzetére vonatkozó, a páciens 

pillanatnyi érzéseit és gondolatait tárgyaló tematika, valamint a terapeuta is inkább az itt-és-

mostra vonatkoztatva fogalmazza meg intervencióit. 
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A diegézissel kapcsolatosan a második ülésen a homo-diegézis arányának növekedését 

vártuk. Ezt a páciens részérıl vártuk, és szintén annak következményeként feltételeztük, hogy a 

narratív konstrukció során történı intenzívebb átélés miatt a narrátor/karakter nagyobb 

arányban pozicionálódik a történeten belül, mint azon kívül. A terapeuta részérıl ezzel 

kapcsolatosan nem volt ilyen elvárásunk. 

Az ige szám és személlyel kapcsolatosan azt vártuk, hogy nı az egyes szám, és az elsı 

személy használati aránya. Ezt a változást a páciens beszédében feltételeztük, mivel a terápia 

elırehaladottabb szakaszában a páciens történeteit intenzívebb átéléssel fogalmazza, és ennek 

megvalósulása az egyes szám elsı személyő perspektívában a legerısebb. Másik a perspektíva 

használat ige személyre vonatkozó várakozásunk az volt, hogy a páciens a terapeutával való 

szorosabb kapcsolattartás érdekében gyakrabban használja az egyes szám második személyt. 

Ennek a várakozásnak az volt a kiinduló pontja, hogy feltételezésünk szerint a páciensnek a 

második ülésre már egy szorosabb kötıdése alakult ki a terapeutához, így a terápiás helyzetre 

vonatkozó, valamint a terapeutára vonatkozó érzéseit és gondolatait is a terapeutához intézve 

második személyben fogalmazza meg. A terapeuta részérıl nem vártunk ilyen változást.  

A fokalizáló móddal kapcsolatban azt vártuk, hogy a második ülésen nı az internális 

fokalizáló mód aránya. Ezt mind a terapeuta, mind pedig a páciens részérıl feltételeztük. A 

terápiás kezelés elırehaladottabb szakaszában ugyanis a terápiás célok megvalósulásának 

szempontjából a terápia sikerét az jelzi, hogyha a beszélık perspektívája minél nagyobb 

mértékben tükrözi a mentalizációt, vagyis más szóval a szelf-ágencia és az internális fokalizáló 

mód minél nagyobb arányban szerepel a beszélık perspektívájában. 

Az ágenciával kapcsolatosan azt vártuk, hogy a második ülésen nagyobb arányban 

szerepel a szelf-ágencia, valamint a tárgy-ágencia a páciens perspektívájában. Ezzel 

kapcsolatos várakozásunkat az indokolta, hogy ezeknek a perspektíváknak a használata a 

mentalizáció kifejezıdésének tekinthetı, tehát amennyiben ezek használati aránya nı, az a 

mentalizáló beszédmód nagyobb arányú használatát jelzi. 

A pácienciával kapcsolatosan a páciensnél a szelf-páciencia arányának csökkenését, 

valamint a más-páciencia arányának növekedését vártuk a második ülésre. A szelf-páciencia 

csökkenése az ágencia-érzés erısödésének jele, vagyis azt mutatja, hogy a narrátor/karakter 

kevésbé konceptualizálja magát más aktorok cselekedeteinek, valamint a történet 

eseményeinek passzív elszenvedıjeként. Ez a terápiás célkitőzések megvalósulásának jele, 

mivel a terápiás kezelés egyik célja, hogy a kezelt személyben minél inkább erısítse az ágencia 

érzést, és minél inkább csökkentse a tehetetlenség érzését, amit a szelf-páciencia kifejez. A 

más-páciencia arányának növekedése pedig azt jelzi, hogy a beszélı megjelöli a narrált 
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események történéseinek, és az ezekben szereplı aktorok viselkedésének passzív elszenvedıit, 

ezt azonban nem a narrátor/karakter személyében, vagy más karakterek személyében jelöli 

meg, hanem élettelen tárgyakban, és eseményekben. Ez a jelenség a narrátor/karakter és más 

karakterek ágenciájának fokozott kifejezésére utal. 

A pszichés narratív szint szempontjából azt vártuk, hogy a páciens beszédében csökken 

a narrátor szint használata, és nı a másik két szint, a karakter szint, és a terápiás itt-és-most 

szintjének használata. Ezt azért gondoltuk így, mert a második üléssel kapcsolatban arra 

számítottunk, hogy az elsı üléshez képest a narratív konstrukcióban nagyobb teret kapnak a 

konkrét helyzeteket felidézı történetek, melyekben a narrátor, mint karakter jelenik meg 

(karakter szint), ami azt jelenti, hogy a narrátor/páciens egy konkrét emléket felelevenítı 

eseményt beszél el. Hipotézisünk értelmében az ilyen típusú történetek megjelenésére a 

második ülésen válik képessé a páciens, mivel a terápia elırehaladottabb szakaszában már a 

narratív konstrukció folyamatának érzelmileg intenzívebb, involváltabb szakasza jellemzı. 

Ugyanakkor a második ülésen azt is vártuk, hogy a páciens perspektívájában kimutathatóan 

nagyobb arányban szerepel a terápiás itt-és-most szintje. Ezzel kapcsolatos hipotézisünk az 

volt, hogy a terápia késıbbi szakaszában a páciens és a terapeuta gyakrabban vitatnak meg a 

terápia itt-és-most helyzetére vonatkozó érzelmeket, gondolatokat. A terapeuta részérıl is azt 

feltételeztük, hogy intervencióit nagyobb arányban ezen a szinten fogalmazza meg. Mivel 

feltételeztük, hogy a második ülésen a terapeuta többet interveniál, arra számítottunk, hogy 

nála is nagyobb arányban szerepel a terápiás itt-és-most szintje, mint kezdetben.  

 

A NP változóival kifejezett affektus telítettségre vonatkozó hipotézisek    
 

A NP aspektusainak elsı és második ülés közötti használati mintázati változásokat egy 

olyan összefüggés alapján értelmeztük, ami a NP használatban kifejezett érzelmi 

involváltságot, és intenzívebb történet-átélést feltételezett a második ülésen az elsıhöz képest. 

Ennek oka az volt, hogy feltételeztük, hogy 1,5 év terápia során a páciens és a terapeuta között 

kialakult kötıdés eredményeként, egy bizalmi légkörben, oldottabban és közvetlenebbül folyik 

a beszélgetés. Ugyanakkor feltételeztük, hogy a második ülésen a terapeuta is többet 

interpretál, és ezeknek az interpretációknak a terápiás jelenben az itt-és-mostra vonatkozó 

érzelmi feldolgozása nagyobb teret kap az ülésen. Feltételeztük, hogy ez a bizalmi légkörben 

folyó, és érzelem-telítettebb terápiás munkamód lehetıvé teszi azoknak a perspektíváknak a 

fokozottabb használatát, amelyekben a páciens és a terapeuta magasabb érzelmi involváltsága 

fejezıdik ki. A terápiás ülésen folyó narratív ko-konstrukcióban, ezért a második ülésen a 
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magasabb affektus-telítettségő perspektívák használatát feltételeztük. Ezek a magasabb 

affektus-telítettséget kifejezı perspektívák, mint korábban részletesen megvitattuk, a 

következık: homo-diegézis, jelen idı, egyes szám, elsı személy használata, a pszichés narratív 

szint karakter szintjének használata, valamint az internális fokalizáló mód használata. Az 

érzelmi telítettséget ezeknek a változóknak a bevonásával készített skálával mértük minden 

intonációs egység esetében (részletesen lásd Módszertani fejezet). Ezzel a módszerrel, 

összevetettük az elsı és második ülés NP használatát, az affektus-telítettség szempontjából. 

Hipotézisünk az volt, hogy a második ülésen magasabb lesz az affektus telítettség az elsı 

üléshez képest, vagyis, magasabb lesz az affektus-telítettséget kifejezı perspektívák használati 

aránya.  

Az affektus-telítettségre vonatkozó másik hipotézisünk az volt, hogy a beszélık 

perspektíva használati mintázataiban eltérı affektus-telítettséget találunk. Ennek oka, hogy a 

terápiás ülésen az NP szabályozással megvalósuló diskurzus funkció alapján a terapeuta 

részérıl az affektus-reguláció szempontjából egy céltudatosabb alkalmazást feltételeztünk. Ez 

azt jelentette, hogy a terapeuta perspektíváival egy, a narratív konstrukció adott idıpillanatában 

az affektus up- és down-regulációjának segítségével a terápiás célok megvalósításának 

szempontjából kívánatos affektus-telítettség megvalósítására törekszik. Mivel a páciens 

kevésbé képes a NP során megvalósuló affektus-telítettség szabályozására, az ı esetében, 

általánosságban, a magas affektus-telítettségő perspektívák használatát feltételeztük. A 

terapeutánál a páciens perspektívájára való reakcióként általánosságban egy ennél alacsonyabb, 

vagy kiegyenlítettebb affektus-szintet feltételeztünk.   

 

A NP-val történı figyelem és affektus-telítettség szabályozására vonatkozó hipotézisek 
 
 A NP szabályozás vizsgálatában négyféle szekvencia típust különítettünk el, az alapján, 

hogy egy adott, két egymást követı intonációs egységet felölelı szekvenciában az intonációs 

egységeket melyik beszélı produkálta: 

 

TT: Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a terapeuta által produkált 

intonációs egység követ. 

TP: Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 

PP: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 
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PT: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, a terapeuta által produkált 

intonációs egység követ. 

 

A fenti intonációs egység típusok affektus-telítettségi mutatóiról azt feltételeztük, hogy 

a négyféle típusú intonációs egység affektus-telítettség szempontjából eltérést mutat. Ezt a 

hipotézisünket a terapeuta és páciens diskurzusban betöltött eltérı szerepi indokolják. Míg a 

páciens folyamatos beszédében spontán NP váltásokkal általánosságban egy magasabb 

affektus-telítettségi szintet valósít meg, addig a terapeuta intonációs egységeire 

általánosságban ennek a magas telítettségnek a down-regulációja jellemzı. Azt feltételeztük 

tehát, hogy a páciens megszólalásaiban, a PP, és TP szekvenciákban általánosságban magasabb 

lesz az affektus-telítettség, mint a terapeuta megszólalásaiban (TT, és PT). Ugyanakkor 

feltételeztük azt is, hogy a terapeuta saját folyamatos beszédében, tehát a TT szekvenciákban 

már egy kiegyenlítettebb affektus-telítettséget valósít meg, mint a közvetlenül a páciens 

intonációs egységeit követı PT szekvenciákban. A TT szekvenciákban tehát egy közepes 

szintő affektus-telítettséget feltételeztünk. A szekvenciák közti affektus-telítettségi 

különbségeket, és az affektus-szabályozásnak ezt a diskurzus-szerepekhez köthetı általános 

megvalósulási módját mindkét ülésre azonos módon feltételeztük.  

 Ugyanakkor a szekvenciáknak a NP egyes változóira vonatkozó szabályozó 

mechanizmusaiban ettıl az általános sémától való eltérését feltételeztük, ami az egyes változók 

közti eltérésekre, valamint az egyes ülések közti szabályozó ciklusok eltérésére vonatkozott.  

Más szóval, feltételeztük, hogy a terapeuta az egyes üléseken az egyes változók esetében hol 

up-regulációval, hol down-regulációval reagál a páciens intonációs egységeiben megvalósított 

perspektívákra. Az up- és down-reguláció NP váltással történı megvalósítását a terapeuta 

esetében a terápiás munka megvalósításának érdekében, a narratív konstrukció egy adott 

idıpontjában a diskurzus céljának megfelelı diskurzus-tevékenységként, más szóval terápiás 

stratégiaként hipotetizáltuk. A terapeuta szabályozó viselkedését jelentı NP váltást közvetlenül 

a PT szekvenciákkal mutathatjuk ki, míg a páciensnek a terapeuta szabályozó viselkedésére 

adott reakcióját a TP szekvenciákban vizsgálhatjuk. Amennyiben a páciens a TP 

szekvenciában megvalósítja a terapeuta PT váltását, a terapeuta részérıl sikeres NP 

szabályozásról beszélhetünk, a páciens részérıl pedig arról a tanulási folyamatról, melyben a 

terapeuta által megvalósított NP váltásokat saját beszédében megtanulja alkalmazni.  

A szekvenciákkal történı NP szabályozás vizsgálataiba bevontuk a terpeuta minmál 

válaszait (hm, ühm, aha, mm, igen), mivel azt feltételeztük, hogy ezek a válaszok fontos 

szerepet játszanak a PT szekvenciákban. A PT szekvenciák esetében általánosságban a 
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minimál válaszokat, a terapeuta figyelmének a páciens felé kifejezett jelzéseiként értelmeztük. 

Ehhez a diskurzus funkcióhoz azonban egy másik, az NP szabályozás szempontjából fontos 

funkció egyidejő megvalósítását feltételeztük. Mivel a minimál válaszok nyelvileg definiálható 

perspektívát nem fejeznek ki, ezek a perspektíva váltás szempontjából nem befolyásolják a 

pácienst. Ennél fogva a minimál válaszokat a páciens perspektívájának szempontjából a 

terapeuta részérıl egy szinten tartást, vagy helyben hagyást kifejezı reakcióként értelmeztük. 

 Az igeidıre vonatkozóan, korábbi hipotéziseinkkel összhangban, az elsı ülésen a 

terapeuta részérıl az NP váltással történı szabályozásban up-regulációs tevékenységet 

feltételeztünk. Ennek oka, hogy az elsı ülésen a páciens NP-jának alacsonyabb affektus-

telítettségét feltételeztük, ami feltételezésünk szerint a PP szekvenciákban a múlt idı 

használatában mutatkozott meg. Erre való reakcióként a terapeutánál magasabb affektus-

telítettségő perspektíva-használatot vártunk a PT és TT szekvenciákban. A második ülésen, 

mivel ezen az ülésen már a jelen idı nagyobb arányú használatát feltételeztük a páciens 

részérıl a PP és TP szekvenciákban, a terapeutánál nem számítottunk up-reguláló NP-

váltásokkal kifejezett diskurzus-tevékenységre a TT és PT szekvenciákban. Ehelyett a minimál 

válaszok magas arányára számítottunk a PT szekvenciákban, ami az érzelmi szabályozás 

szempontjából egyfajta szinten tartást jelent. 

A diegézis használatában az elsı ülésen a terápiás diskurzus szerkezeti és funkcionális 

jellemzıinek következményeként a terapeuta TT szekvenciákban megvalósuló down-

regulációs tevékenységét feltételeztük, ezzel szemben a páciensnél magasabb affektus-

telítettségő perspektívák használatát tételeztük fel a PP és TP szekvenciákban. A második 

ülésen a PT szekvenciákban a minimál válaszok nagyobb arányára számítottunk. A PP és TP 

szekvenciákban az affektus-telítettség további fokozódásának jeleként a homo-diegézis 

nagyobb arányú használatát vártuk a páciens részérıl.  

 Az ige szám és személy esetében az ige személlyel kapcsolatosan voltak elvárásaink. 

Ebben az elsı ülésen szintén a terapeuta up-regulációs tevékenységére számítottunk a PT és TT 

szekvenciákban, míg a második ülésen a páciens magasabb affektus-telítettségő perspektíva 

használata miatt down-regulációs tevékenységet vártunk a terapeuta részérıl, ami hipotézisünk 

szerint a PT és TT szekvenciákban a harmadik személyő megfogalmazások magas arányában 

mutatkozik meg. 

 A fokalizáló mód szempontjából a terapeuta up-regulációs tevékenységének jeleként 

mindkét ülésen, de különösen a második ülésen az internális fokalizáló mód dominanciájára 

számítottunk a TT és PT szekvenciákban. A páciens részérıl ennél alacsonyabb affektus-

telítettséget vártunk az elsı ülésen a PP és TP szekvenciákban. A második ülésen feltételeztük, 
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hogy a páciensnél a TP szekvenciákban fokozódik az internális fokalizáló mód használata. Ezt 

azért gondoltuk így, mert feltételeztük, hogy a terapeuta megszólalását követıen a páciens is 

magas arányban fejezi ki ezt a perspektívát. Ez a hipotézisük a páciensnek a mentalizáló 

perspektíva elsajátításával áll kapcsolatban, ami, hipotézisünk szerint a terápia késıbbi 

szakaszát jellemzi. 

 A NP pszichés narratív szintjének szempontjából az elsı ülésen, a terápiás folyamat 

kezdetét jellemzı narrátor pozíció magas arányát vártuk a páciens PP, valamint TP 

szekvenciáiban. A terapeuta TT szekvenciáiban a terápiás itt-és-most szintjének 

megvalósulását hipotetizáltuk. Ennek az az oka, hogy a terapeuta intervencióit ezen a szinten 

valósítja meg a diskurzus során. A második ülésen a páciens PP szekvenciáiban a karakter szint 

nagyobb arányú használatát vártuk, ami egy magas affektus-telítettségő perspektíva 

megvalósítását jelenti. Ehhez képest a terapeuta részérıl alacsonyabb affektus telítettséget, 

vagyis down-regulációt vártunk a TT és PT szekvenciákban. A páciens részérıl a TP 

szekvenciákban viszont a terapeuta megszólalásaira adott válaszként szintén egy alacsonyabb 

affektus-telítettségő perspektíva megvalósítását vártuk. Itt is arra számítottunk, hogy evidenciát 

találunk a páciens részérıl a terapeuta mintáján alapuló perspektíva-váltás elsajátítására. Ezzel 

azt a hipotézisünket kívántuk alátámasztani, miszerint a terápia késıbbi szakaszában a páciens 

képes megvalósítani a terapeuta perspektíva-szabályozási módszerét, ami egy tanulási folyamat 

kezdeti részeként értelmezhetı a figyelmi és érzelmi szabályozás elsajátításának folyamatában. 

 

A NP-nak a terápiás diskurzusban betöltött szabályozó szerepére vonatkozó hipotézisek 

összefoglalása 

 

 Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a terápiás diksurzusban a NP-val történı 

figyelmi és érzelem szabályozására vonatkozó elméletünket három-féle hipotézissel teszteltük. 

Ezek közül az elsı a páciens és terapeuta hasznáalti mintázatainak különbségére vonatkozott. 

Ennek során feltételeztük, hogy a páciens és terapeuta a diskurzusban betöltött szerepiknek 

megfelelıen, eltérı módon alkalmazza a különféle NP-ket és NP váltásokat, valamint az NP-

vel történı szabályozást is eltérı módon valósítják meg.   

A második hipotézistípusunk a két ülés használati mintázatainak eltéréseire, ezen belül 

eltéréseket feltételeztünk mind a páciensnél, mind pedig a terapeutánál a második és elsı ülés 

között. A NP-ban kifejezett affektus-telítettséggel kapcsolatosan szintén eltéréseket 

feltételeztünk a páciens és terapeuta intonációs egységeiben, mind pedig a két ülés között. 

Ezzel kapcsolatosan a páciensre vonatkozóan magsabb affektus-telítettséget vártunk a 
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terapeutához képest, valamint szintén magsabb affektus-telítettséget vártunk a második ülésen 

az elsıhöz képest.  

Harmadik hipotézis típusunk a NP figyelmi és szabályozó mőködésére vonatkozott. 

Ezzel kapcsolatban a terápiás narratív konstrukcióban a terapeuta részérıl az NP-vel történı 

szabályozásnak a diskurzus céljainak érdekében történı tudatosabb alkalmazását feltételeztük, 

mind az önszabályozás, mind pedig a kölcsönös szabályozás esetében. Ennek során az egyes 

NP változókkal kapcsolatban az affektus up- és down-regulációját feltételetük a terapeuta 

részérıl a narratív konstrukció egy adott idıpontjában, azzal a céllal, hogy az affektus-

telítettséget a terápiás munka megvalósításának céljából egy optimális szinten tartsa. Azt is 

feltételeztük, hogy a mentalizáló perspektíva fokozottabb használatával a terapeuta a páciens 

figyelmét a NP-nak erre az aspektusára irányítva segíti a páciens mentalizációs kapacitásának 

fejlıdését. 

 A páciens részérıl az önszabályozás spontán megnyilvánulásait vártuk az elsı ülésen. 

Ugyanakkor a páciensrıl feltételeztük, hogy a kölcsönös szabályozás során a terápia 

elırehaladottabb szakaszában (vagyis a második ülésen) elsajátítja a terapeuta által történı NP 

szabályozást. Ezzel kapcsolatos evidenciát a TP szekvenciákban a páciensnek a terpeuta 

perspektívájának ismételt megvalósítását vártuk. Ezt egy tanulási folyamat részeként 

hipotetizáltuk, melynek során a páciens mind az affektus NP-vel történı szabályozását, mind 

pedig a figyelmi szabályozást elsajátítja a terapeutától. 
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3. FEJEZET 

A KUTATÁSBAN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

 

A NP szabályozásával kapcsolatos kutatatásunkban egyaránt alkalmaztunk kvalitatív és 

kvantitatív módszereket: szövegelemzéseket, és a diskurzus elemzés elméletére alapozott 

kategóriákon végzett statisztikai elemzéseket. A következıkben tehát elıször az adat-győjtésre, 

és vizsgálati személyekre vonatkozó módszereket ismertetjük, melyek mind a kvalitatív, mind 

pedig a kvantitatív elemzések alapját képezték, majd az adatfeldolgozásban használt 

módszerek leírásánál külön-külön tárgyaljuk a kétféle módszer alkalmazását. 

 

Vizsgálati személyek és procedúrák 

 

Vizsgálati személyek 

A jelen vizsgálat 2 természetes megfigyeléssel készített esettanulmányból áll, mely során 2 

frissen kezdett dinamikusan orientált pszichoterápia folyamatáról készítünk digitális 

hangfelvételeket. A terápiában a heti órák száma 2 vagy 3 lehet. Az összes vizsgálati személy – 

2 páciens (1 férfi és 1 nı) és 2 terapeuta (1 férfi és 1 nı) – önkéntesen vállalja részvételét a 

kutatásban.  

 

A vizsgálatban közremőködı személyek kiválasztása  

Terapeuták kiválasztása: Pszichiáter/Klinikai szakpszichológusi és Pszichoterapeuta 

szakvizsgával rendelkezı, tapasztalt pszichoanalitikus. Vállalja a kezelés audio rögzítését, és 

engedélyezi az így nyert anyag tudományos célú elemzését. 

Kezelt személyek: Önként jelentkezı ambuláns páciensek. Nem szenvedtek pszichotikus 

zavarban, organikus pszicho-szindrómában, mentális retardációban. Rendszeres 

pszichoterápiás segítséget igényeltek, alkalmasak a felajánlott pszichoterápiás kezelési módban 

való részvételre. A kezelt személyek beleegyeztek az audio rögzítésbe és az így kapott anyag 

tudományos célú felhasználásába.  A vizsgálatban való részvételért járó anyagi kompenzáció: 

nem volt. 

  

Etikai feltételek 

A vizsgálat során a kutatókhoz kerülı összes adatot bizalmasan kezeltük. Semmilyen személyi 

információ, vagy más anyag, amely felfedhetné a résztvevık személyazonosságát nem került 

ki, ill. a jövıben sem fog a vizsgálattal kapcsolatos publikációkban megjelenni. A vizsgálati 



 94 

személyek anonimitásának védelmében bármilyen, az esettel kapcsolatos leírás, vagy 

szövegrészlet közzététele csak az adatok törlésével, és más, a személy-azonosítást lehetetlenné 

tévı nevek, ill. leírások behelyettesítésével történik. Minden vizsgálatban résztvevı személy 

megfelelı tájékoztatást kapott a vizsgálat céljáról, és a vizsgálat kezdete elıtt bele kell 

egyeznie a hangfelvétel készítésébe, a szövegek tudományos célú elemzésébe, és vizsgálatába. 

Ezt a Beleegyezési Nyilatkozat aláírásával kell jeleznie. A Magyar Etikai Bizottság 2004 okt. 

6-tól adott engedélyt a vizsgálat lefolytatására, a Semmelwies Egyetem Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinikáján.     

 

Adatgyőjtés 

A terápiás ülések a vizsgálat teljes ideje alatt ugyanott történnek, ahol az adott terapeuta más 

esetben is tartja kezeléseit. A terápiás üléseket Sony mini-disk digitális felvevıkészülékkel 

rögzítjük. 

 Mintavétel: a vizsgálati idıszak 2004-09-01-tıl 2006 júniusáig tartott. Az adatgyőjtés mindkét 

vizsgált diád esetében 15 terápiás ülésre terjed ki. Ez összesen 60 óra hangfelvételt jelent. 

Minden terápia esetében a vizsgált idıszak elsı, középsı és utolsó 5 ülését vettük fel. A 

felvételeket maguk a terapeuták készítették, más személy tehát  nem volt jelen az üléseken.  

 

A lejegyzett terápiák dokumentálása 

Férfi terapeuta 
férfi páciens 

2oo4 november 
2oo4 december 
F4, 5, 6 

2oo5 április 
2oo5 május 
F 2.1, 2.2, 2.3  

2oo5 november 
2oo5 december 
 
nincs adat 

2oo6 május 
2oo6 junius 
F 3.2, 3.3, 34 

Nıi terapeuta  
nıi páciens 

2oo4 november 
2oo4 december 
L2, 3, 4 

2oo5 április 
2oo5 május 
 
nincs adat 

2oo5 november 
2oo5 december 
L21, L22, L23 
 

2oo6 május 
 
L31, L32, L33 

 

Adatfeldolgozás 

 

A felvett hanganyag lejegyzése: a CHILDES kód-rendszerben kerül átírásra 

(MacWhinney, 1995), az átiratott egy, a CHILDES kódrendszerrel kapcsolatosan tapasztalattal 

rendelkezı nyelvész készítette. Az átiratban kóddal jelölve szerepel a résztvevık neve, 

információ a felvétel idejérıl, helyérıl. A megnyilvánulások intonációs egységekre lebontva, 

külön sorokban szerepelnek. A lejegyzés alapegysége az intonációs egység (Lásd részletesen 

Melléklet: A narratív perspektíva kódolásának kézikönyve).   
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A narratív perspektíva kódolása 

Az adatfeldolgozás második lépésében a kvalitatív és kvantitatív elemzésekhez használt 

szövegrészeket eltérı eljárással választottuk ki, de azonos módszerrel kódoltuk le, A Narratív 

perspektíva kódolásának kézikönyve (Melléklet), a vizsgálat céljaira készített kódolási útmutató 

alapján. A kvalitatív elemzésekhez a két terápia átírt ülései közül két-két ülésérıl választottunk 

ki olyan szövegrészeket, amelyek a terápia szempontjából fordulópontot jelentettek, és egyben 

relevánsnak tőnı perspektíva-váltásokat tartalmaztak. Ezeket a szövegrészeket kódoltuk le a 

NP változói alapján. A kvantitatív elemzésekhez egy vizsgált terápiából választottunk ki a 

vizsgált idıszakok mindegyikébıl egy-egy ülést. A három lekódolt ülésbıl származó 

kvantitatív adatok nagy mennyisége miatt végül 2 terápiás ülés szövege került részletes 

statisztikai elemzésre, egy az elsı és egy az utolsó idıszakból. A kódolásnál a terápiás 

szövegeket Excell táblázatba vittük át, melyben, a megfelelı NP kódokkal kategorizáltunk be 

minden egyes intonációs egységet (Kódolási minta, lásd Függelék, A Narratív perspektíva 

kódolásának kézikönyve). A kódolásra a NP egyes komponenseit alkotó változók alapján került 

sor (A NP komponenseinek definícióját lásd az Elméleti fejezetben, valamint A Narratív 

perspektíva kódolásának kézikönyve 1. Táblázatában.) A kódolási módszer részletes technikai 

leírását a kódolási kézikönyvben rögzítettük.   

 

A NP váltás operacionalizált definíciója  

 A NP váltást a következı módon definiálhatjuk: Perspektívaváltás figyelhetı meg, 

amennyiben egy adott intonációs egységben az elızı intonációs egységhez képest a NP 

bármelyik alkotóelemét érintı változó értékében eltérés tapasztalható az azt megelızı 

intonációs egységhez képest, akár azonos, akár eltérı megszólaló részérıl.  

 
A kvalitatív vizsgálatokban alkalmazott elemzési módszerek 

 
A kvalitatív elemzésekben a diskurzus analízis módszereit alkalmaztuk (Chafe, 1994; Edwards, 

Potter, 1992; Shiffrin, 1994), ezen belül a lejegyzés alapegységeként az intonációs egységet 

választottuk. A diskurzus analízis módszereit a NP intonációs egységeken történı elemzésére 

alkalmaztuk. 
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A kvantitatív hipotézisek tesztelésében alkalmazott statisztikai eljárások  

 
1. A páciens és terapeuta használati mintázatainak eltérésére voatkozó hipotézisek tesztelése 

Az adatelemzésre a SAS program segítségével került sor. Mind az elsı, mind a második 

ülésrıl külön készítettünk gyakorisági táblázatokat az összes változóról, valamint ezek 

eloszlásáról a terapeuta és páciens beszédében. Hipotézisünket, miszerint a teraputa és a 

páciens használati mintázatai eltérnek egymástól az elsı és második üléssen, a teraputa és 

páciens perspektíva használati mintázatairól készült kereszttáblák segítségével vetettük össze, 

és a változók függetlenségét chi-négyzet-próbával teszteltük, a következı képlet alapján: 

 

, ahol O = a megfigyelt gyakoriság, E = a várt gyakoriság. 

 

 

2. A NP használati mintázatának idıbeli változásaira vonatkozó hipotézisek tesztelése 

 

A NP használatában a megfigyelt idıperiódus alatt végbemenı változásokat a két ülés 

perspektíva használati mintázatainak összevetése segítségével vizsgáltuk. A két ülésen az 

egyes változókra kapott összesített eloszlási arányokat kereszttáblák segítségével 

egybevetettük, és a változók közötti asszociációt chi-négyzet próbával teszteltük. A terapeuta 

és páciens két ülésen kapott használati mintázatainak összevetését hasonló eljárással végeztük 

el. Elızetes hipotézisink az Elméleti fejezetben szereplenek. Ezek tesztelésére a 

kereszttáblákban található adatokon chi-négyzet próbát végeztünk el. 

 

Az affektus-telítettség fokozódás hipotézisének tesztelése 

 
A terápiás ülésen folyó narratívumoknak affektus telítettséget kifejezı perspektíva jellemzésére 

a következı változó kategóriákat használtuk: homo-diegézis, jelen idı, egyes szám, elsı 

személy használata, a pszichés narratív szint karakter szintjének használata, internális 

fokalizáció használata. Az érzelmi telítettséget ezeknek a változóknak a bevonásával készített 

skálával mértük minden intonációs egység esetében úgy hogy az intonációs egységet jellemzı 

minden egyes skálán szereplı item esetében 1 pontot adtunk. Ezzel a módszerrel, az összes 

intonációs egységet elláttunk egy affektív telítettséget jelzı 0-tól 6-ig terjedı pontszámmal. 

Ezek összesítése alapján, függı változóként az affektus pontszámot , független változóként 
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pedig az adott ülést használva, a General Linear Modell-t alkalmazva kiszámoltuk az elsı és 

második ülés affaktus telítettségét, majd az összesítetett F-értéket, és az interakciót. Null-

hipotézisünk az volt, hogy nincs különbség a két ülés affektustelítettsége között.  

 

3. A NP váltás szabályozására vonatkozó hipotézisek tesztelése 

 
 A NP-váltás  kölcsönös és önszabályozását a következı gyakoriságok alapján értékeltük 

ki. Mindegyik intonációs egységhez egy szekvencia kódot rendeltünk hozzá, ami a következı 

volt: 

TT: Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a terapeuta által produkált 

intonációs egység követ. 

TP:   Terapeuta által produkált intonációs egységet egy másik, a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 

PP: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, szintén a páciens által produkált 

intonációs egység követ. 

PT: Páciens által produkált intonációs egységet egy másik, a terapeuta által produkált 

intonációs egység követ. 

 

A kódokkal ellátott szekvenciák gyakoriságát kiszámoltuk az affektus-telítettség pontszámmal 

ellátott adatokon, valamint a nyers adatokon is, az egyes változókra külön. Az így kapott 

eredményeket kereszttáblában ábrázoltuk, és a változók függetlenségét chi-négyzet próba 

segítségével teszteltük.  
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3. FEJEZET 

A PERSPEKTÍVA VÁLTÁS SZABÁLYOZÁSA A PSZICHOTERÁPIÁS  NARRATÍV 

KONSTRUKCIÓBAN: ESETTANULMÁNYOK 

 

 A soron következı fejezetben a NP váltás mőködését mutatjuk be abban a közegben, 

ahol az adatgyőjtést végeztük, vagyis a pszichoterápiás ülésen. Ennek a fejezetnek két célja 

van: egyrészt annak bemutatása, hogy mi a jelentısége egy-egy perspektíva felvételének vagy 

egyikrıl a másikra való váltásnak a terápiás interakcióban, s hogyan zajlik maga a perspektíva 

váltás folyamata. Másrészt az alábbi elemzések bemutatják, hogy miként alkalmazhatóak és 

hasznosíthatóak a gyakorlatban, klinikai közegben a perspektíva váltás szabályozásának 

módszerei, és ugyanakkor a NP-nak a terápiában betöltött szabályozó funkciójáról – ezek a 

figyelemirányítás és affektus-reguláció -- alkotott elméletünket a terápiás gyakorlatból vett 

részletek kvalitatív elemzésével támasztjuk alá. 

 A fejezet kezdetén egy rövid elméleti részben összefoglaljuk, hogy miként értelmezhetı 

a terápiás diskurzus narratív interakcióként, és hogyan mőködik az NP szabályozás a terápiás 

órán. Ezután a NP figyelemirányító szerepérıl lesz szó, s ennek szerepérıl a terápiás 

diskurzusban. Ezután térünk rá a terápiás ülésrıl vett részletek diskurzus elemzésére, az 

általunk használt NP modell alapján (Részletesen lásd 1. FEJEZET). Két páciens terápiás 

üléseirıl vett részleteket elemzünk, és az elemzések végén egy-egy összefoglaló részben 

közöljük a szövegelemzésekbıl levonható következtetéseket. A fejezetet a két eset 

összevetésébıl levonható átfogó következtetésekkel zárjuk. 

 

A pszichoterápiás diskurzus, mint narratív interakció 

 

 A pszichoterápiás folyamatot kutatásunkban egy narratív interakciós folyamatként 

értelmeztük, melyben a páciens szelf-narratívuma(i) egy, a terapeutával közösen alakított 

konstrukciós folyamat során formálódnak újjá. E felfogás a terápiás munka során végbemenı 

szelf-(át)formálódás magyarázatának szempontjából kettıs elınnyel bír: a) magyarázattal 

szolgál a szelf- és tárgy-reprezentációnak nevezett pszichoterápiás elméleti konstruktumokra, 

melyeket azonosíthatunk a narratívum egyes szereplıivel, vagy különféle történetek eltérı 

narrátoraival, b) a narratív interakció során a narratív szelf konstrukciója egy állandó 

folyamatot képez, melynek alapvetı elemeit képezik a terapeuta intervenciói.  
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   A szelf-narratívumot úgy definiálhatjuk, mint egy történetet, amely a beszélı számára 

fontos események idıi viszonyokban rendezett láncolata, aminek a fıhıse a beszélı, a terápiás 

diskurzusban leginkább a páciens. Ebben az értelemben, a pszichoterápia fı célja, hogy 

átalakítsa, vagy rekonstruálja a páciens szelf-narratívumait, integrálja különbözı töredékeit, 

részeit, vagy akár az alternatív, egymást kizáró történeteket, melyek különféle emlék-

konglomerátumokat alkotnak (Cloitre, 1997). A narratívum alakulásának folyamatában a 

narratív szelf folyamatosan változik, átalakul, mely során különféle szelf- és tárgy-

reprezentációkkal identifikálódik10, vagy egyikrıl a másikra vált át. Ebben a folyamatban a 

narratív szelfet, mint a narrátor által felvett különféle narratív pozíciókat értelmezhetjük, s 

ennél fogva a szelf- és tárgyreprezentációk maguk egy-egy karakternek felelnek meg. 

 Mivel a terapeuta intervenciói, amennyiben hatásosak, feltételezhetıen alapvetı szerepet 

játszanak a narratív szelf folyamatos formálásában, a terápiás helyzetben létrejött 

narratívumokat a terapeuta és páciens közös konstruktumának tekintjük (Labov és Fanshel, 

1977). A társas-konstruktivista elméletek ezt a fajta narratív folyamatot, amelyben a hallgató 

ilyen aktív szerepet játszik, narratív-interakciónak nevezi (Quasthoff, 2006; Hoffman, 1991). A 

terapeuta tehát részt vesz a narratív szelf formálásában, oly módon, hogy részt vesz annak 

alapvetı struktúra-formáló folyamatában, konkrétan a páciens narratív perspektívájának, vagy 

nézıpontjának alakításában és megváltoztatásában.   

 

A perspektíva-váltás szabályozása a terápiás folyamatban 

 
A narratív interakcióban a részt vevı felek, mint a konstrukciós folyamat részesei 

befolyásolják egymás perspektíváját. Az egyik fél által egy adott intonációs egységben felvett 

NP befolyásolja a másik fél által a következı intonációs egységben felvett perspektívát, 

kialakul a NP kölcsönös szabályozási folyamata. Ez a jelenség, mint korábban részletesen 

kifejtettük (lásd 1. FEJEZET) a NP-nak a figyelmi és affektus-regulációs folyamatokban 

játszott szerepével áll összefüggésben (Chafe, 1994). A NP szabályozás során az interakciós 

partnerek háromféle módon reagálhatnak egymás narratív perspektívájára, illetve az azt 

megelızı intonációs egységben felvett saját perspektívájukra: 

1. Irányítással, vagyis NP váltás kezdeményezésével, ami egyben az önszabályozás 

megnyilvánulása is; 

                                                 
10 A tárgy fogalma a pszichoanalízisben az affektus-telített interperszonális kapcsolatokban megjelenı más 
személyeket jelenti. A szelf szubjektív, és fantázia beli viszonyulását ezekhez a személyekhez a tárgy-kapcsolat 
fogalma írja le. Az identifikáció egyfajta tárgykapcsolat, ami a szelfnek a szelf-tárggyal történı azonosulásán 
alapul. (J. Laplanche, J. B. Pontalis (1988.) Vocabulaire de la Psychoanalyse. Presses Universitaires de France.) 
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2. A beszédpartnerük intonációs egységében elızıleg megvalósított NP saját beszédükben 

történı megvalósításával, vagyis az általa „felkínált” perspektíva átvételével. Ezt neveztük 

kölcsönös szabályozásnak. 

3. A beszélık saját folyamatos beszédükön belüli NP fenntartással, ellaborálással, vagyis a 

meglévı perspektíva ismételt megvalósításával – szintén önszabályozás.  

Jelen fejezetben a kölcsönös szabályozás jelenségén belül elsısorban a terapeuta 

perspektívaváltásait vizsgáljuk, és azt, hogy ezek milyen hatással vannak a páciens által felvett 

narratív perspektívára, valamint ennek változásaira, más szóval a terapeuta NP váltásainak 

szerepét a kölcsönös szabályozás folyamatában. Ez által a gyakorlatban, on line vizsgáljuk az 

analitikus intervenciók közvetlenül a terápiás helyzetben bekövetkezı hatásait. Hatékony 

terápiás kezelés esetében az egyes intervenciók érzelmi jelentısége, valamint hatása hosszú 

távon, az analitikus helyzeten kívül is megnyilvánul, illetve az ennek során bekövetkezı 

személyiségváltozás nem szükségszerően közvetlenül az ülésen mutatkozik meg. Ezek a 

hosszú távú hatások, egy-egy intervencióra vonatkoztatva sokkal nehezebben vizsgálhatók, ha 

egyáltalán. Ugyanakkor a hosszú távú hatásokat vizsgálva az adott intervenció által kiváltott 

érzelmi vagy kognitív reakció ilyen értelemben ritkán elemezhetı világosan. Ezért tartjuk 

fontosnak azt, hogy a narratív interakció síkján a perspektíva váltások segítségével az 

analitikus intervenciók hatását „élıben” vizsgáljuk, még akkor is, ha ez pusztán egy szelete a 

változások lehetséges megnyilvánulási módjainak.  

  

Mentális struktúrák differenciálódása új figyelmi stratégiák segítségével 

 

Az NP figyelemirányítási funkciójáról, és ennek a mentális szervezıdés átalakulásában 

betöltött szerepérıl szóló elméletünk kiindulópontja a mentális struktúrák, vagy más néven 

reprezentációk, és az ezek közti kapcsolatok általános kognitív eredető elmélete (Sanders, 

2000). Ebben a megfogalmazásban a személyiség adaptív szervezıdésének és mőködésének 

egyik feltétele, hogy a személy jól használható reprezentációkat képes aktiválni önmagáról, 

másokról, a világról. Ezeknek a reprezentációknak az aktiválása pedig – egyebek között -- a 

figyelmi fókusz ráirányulásával történik (Ruby és Decety 2003). Mivel a nyelvi kommunikáció 

során a figyelem irányítása a nyelvileg a NP segítségével zajlik (Chafe 1994), ami a terápiás 

helyzetre éppúgy vonatkozik, mint más beszédhelyzetekre, a narratív perspektíva váltások 

segítségével a figyelemi fókusz változtatásával a szelf-rıl, illetve a másokról alkotott 
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reprezentációk módosíthatók, valamint a reprezentációk módosítására alkalmas újabb figyelmi 

stratégiák sajátíthatók el. 

Korábbi tanulmányok arra utalnak (Main, 2000), hogy a figyelmi stratégiák egyes 

mintázatai egy adott személyre nézve tipikusak lehetnek. A szelf-reprezentációk kialakulása 

csecsemıkortól kezdve meghatározott figyelemirányítási módok közegében zajlik. E módok 

egyike, a verbalitás szintjén, a beszédpartnerek (tipikusan szülı-gyermek, szülı-szülı) által 

gyakorta használt NP mintázatok típusaiban nyilvánul meg. A korai helyzetre reflektálva, a 

terápiás kapcsolatban változhat, és többnyire változik is a szelf-reprezentációkat meghatározó, 

a procedurális emlékezetben elraktározott figyelemirányítási készségek repertoárja, és 

használati módja. Így, a terápiás kapcsolatban elsajátított új figyelemirányítási készségek révén 

az adott személy képessé válik adaptívabb szelf-reprezentációk kialakítására (Slade, 2000; 

Lyons-Ruth, 1999).  

Az alábbiakban felsorolunk néhány klinikailag jelentıs figyelemirányítási készséget, 

melyekre a terápiás ülések elemzett részletei példát is adnak. Fontos figyelemirányítási 

készségek közé tartoznak a következık: 

a) az affektustelített önéletrajzi epizódok aktiválása (Anderson, és Pichert, 1978; Black 

és mtsi. 1979; Pólya 2003; Pólya 2004), és fenntartása, elaborálása: karakter szint felvétele és 

elaborációja;  

b) az aktivált, affektustelített epizódok absztraktabb szinten való feldolgozása: karakter 

szintrıl narrátor szintre váltás;  

c) a különbözı, disszociált epizódok összekapcsolása: különbözı karakterszintő 

epizódok narrátor szinten való összekapcsolása;  

d) disszociált affektív élmény elemeinek az összekapcsolása, disszociált szelf, vagy 

másik reprezentációk összekapcsolása (Cloitre, 1997): karakter szinten, internális-externális 

fokalizáló módra történı váltások;  

e) saját belsı mentális folyamatokra, vagy a másik mentális folyamataira való 

fókuszálás (Phelan, 2001, Fónagy és mtsi. 2002), vagyis mentalizálás: internálisról externális 

fokalizáló módra váltás, és vissza; 

f) az ágencia érzés erısségével, és a szelf-ágencia átélésével, megtapasztalásával 

kapcsolatos váltások: más-ágenciáról, self-rész ágenciáról, szelf-pácienciáról szelf-ágenciára 

történı váltások; 

g) a szelf határainak megtapasztalása, autonóm egységként való átélése: diegetikus 

váltásokkal kombinált ige szám és személy váltások. 
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Azt állítjuk tehát, hogy a személyiség nagyobb, globális struktúraváltásai, vagyis a 

szelf-naratívumok átalakítási folyamatai éppen a NP váltások variációs lehetıségeinek 

elsajátításával járó, kisebb váltásokon alapulnak. Vagyis amennyiben a páciens az analitikust 

követve elsajátítja a különbözı típusú perspektívaváltásokat, képessé válik saját történeteit, 

élményeit és érzelemvilágát új, adaptívabb perspektívából megjeleníteni (Unoka, Berán, 2006). 

Az NP váltások begyakorlásának jelentısége egyrészt az, hogy a páciens egy adott helyzetre 

vonatkozó új információkat tartalmazó reprezentációkat alakít ki, miáltal az átélt élményhez 

való érzelmi viszonyulása megváltozik. Másrészt elsajátítja a terapeuta által „bemutatott” új 

típusú perspektívaváltásokat, vagyis újfajta figyelemi és affektus-szabályozási stratégiákat is 

kialakít, s ezek segítségével késıbb maga is képessé válik újfajta reprezentációk létrehozására. 

Az új nézıpontból való megközelítés, és az ez által való újfajta reprezentációk létrehozása 

jelenti a mentális struktúrák átalakulásának és differenciálódásának folyamatát. Fontos 

azonban ismételten hangsúlyozni, hogy a páciens történeteiben megvalósuló perspektívák 

éppen úgy befolyásolják az analitikust, és annak potenciálisan perspektíva-váltásra alkalmas 

momentumait, mivel ı elsısorban a páciens által elmondott szövegre, vagyis a „hozott 

anyagra” támaszkodik. 

 

Elemzési módszerek 

 
A kutatásban a következı módszereket alkalmaztuk: a terápiás hangfelvételek 

szövegelemzése (részletesen lásd 2. FEJEZET), az NP váltások mibenlétének kvalitatív 

módszerekkel, azaz diskurzuselemzéssel való vizsgálata (Shiffrin, 1994; Chafe, 1994), ami a 

NP váltások funkciójának helyi kontextusban történı értelmezését jelenti. Ehelyütt tehát a 

terápiás szöveg részletes elemzésre vállalkozunk. A terápiás üléseket minden alkalommal a 

terapeuta maga rögzítette magnóra. Az itt elemzett esetrészletek 2 külön páciens--terapeuta 

párosra vonatkoznak, mindkét terapeuta pszicho-dinamikus terápiás módszerekkel dolgozott, 

és a feldolgozott anyagok mindkét diád esetében egymást követı ülésrıl valók.  

A terápiás diskurzus szövegeinek elemzéséhez az NP váltásának általunk kidolgozott 

kódolási módszerét használtuk (részletesen lásd Melléklet: A Narratív perspektíva kódolási 

kézikönyve). Az NP fogalmát a szöveg intonációs egységeire értelmeztük, vagyis minden 

intonációs egység külön perspektíva kódot kapott. Az egyes ülések lekódolt szövegébıl itt 

most azokat a részeket elemezzük részletesen, ahol fontosabb perspektívaváltások figyelhetık 

meg. Elemzésünkben a perspektíva váltások figyelmi- és affektus-szabályozó szerepét 
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vizsgáljuk: hogyan befolyásolja a terapeuta perspektíva váltása a páciens váltásait, és ez 

terápiás szempontból milyen jelentıséggel bír, és hogyan értelmezhetı. 

 

Elsı eset 

 
 Negyvenes éveiben járó férfi beteg, a terapeuta tartós depresszióról, szomatizációs 

tünetekrıl számol be. A páciens motiválatlanság miatt kezdte analízisét. Hosszabb ideje 

egyedül él, nincs partnerkapcsolata. Több éve nem dolgozik. Szülei támogatják, illetve a tılük 

kapott ingatlan árából fedezi életét. Heti 3 alkalommal jár analízisbe, fekszik. Terapeutája férfi.  

Az alábbiakban 2 terápiás ülésrıl elemzünk részleteket a fent leírt módszernek megfelelıen.  

Elsı ülés tartalma: a páciens pszichiátriai osztályon való korábbi kezelésének emlékeit 

panaszolja el, szó esik gyógyszerfüggıségrıl és folyamatos hasmenésrıl – négy részletet 

elemzünk az ülésrıl. 

Második ülés tartalma: a hangrögzítés hatása a terápiára (megváltozott beszédmód, zavarja a 

pácienst, úgy érzi, a felvétel miatt az analitikus másként viszonyul hozzá), szó esik a páciens 

korábbi meg-nem-értettség, elutasítottság tapasztalatairól – három részletet elemzünk az 

ülésrıl. 

 

Perspektíva-váltás externális fokalizáló módról internálisra 

 
A következı részlet az elsı ülésrıl való. A részletben megfigyelhetı, hogy a páciens 

elbeszélése kezdetben külsı, viselkedés fókuszú, és pusztán az események, történések 

tényszerő leírására koncentrál. Késıbb az analitikus belsı tartalmakra irányuló, mentalizáló 

fókuszú megjegyzése a pácienst perspektívaváltásra készteti, amennyiben saját élményeivel 

kapcsolatban egy pillanatra ı is internális fokalizáló módra vált. (A vizsgált perspektíva váltás 

helye kiemelt szedéssel szerepel.) 

 

1. részlet 

450. P: ja, meg kitenyésztették hogy izé+…11 

                                                 
11 Az itt ismertetett szövegrészleteket a CHILDESS kódrendszer szabályai alapján jegyeztük le. Minden egyes 
lejegyzett sor egy intonációs egységet jelent, amely egy adott perspektívát jelenít meg. A sor elején álló szám a 
teljes ülés lejegyzett szövegére vontakozik, vagyis az adott sor sorszámát jelzi a teljes szövegen belül. A P vagy 
T jelölés arra vonatkozik, hogy az adott szövegsor a páciens vagy a terpeuta szájából hangzik-e el.  
Intonációs jelek: 
Befejezett és félbehagyott intonációs egység véghangsúlyának jelölése: 
- félbehagyott intonációs egység 
. befejezett intonációs egység esı hangsúly 
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451. P: +, ilyen baktériumfertızés,  

452. P: és hogy akkor és hogy akkor mm+… 

453. P: +, izét adtak végül rá, 

454. P: antibiotikumot!  

455. P: hogy múljon el. 

456. P: de mondom, az elsı reakció mindenre ez volt, 

457. P: olyan /nincs. 

458. P: ne beszéljen butaságokat! 

459. P: ilyen nincs. 

460. T: szóval végül nem volt elégedett a gondozásával+… 

461. T: +, ellátással?  

462. P: nem tudom. 

463. P: hát biztos jó az az osztály, 

464. P: de mondom, így emberileg a hozzáállással+… 

465. P: mindig ez volt+... 

 

A részletben szembetőnı a külsı vagy belsı folyamatokra való összpontosítás jelentısége. A 

páciens külsı viselkedéses leírásától (450-459.) a belsı felé fordul a figyelem fókusza: az 

                                                                                                                                                         
? kérdı hangsúly 
! felkiáltó hangsúly 
, folytatódó, befejezetlen intonációs egység 
 
Félbehagyott intonációs egységek végének jelölése: 
+… befejezetlen grammatikai egység 
+// másik beszélı közbevágása 
+/.   Saját megnyilvánulás félbeszakítása a beszélı részérıl 
+,  félbeszakított intonációs egység utáni folytatás kezdetének jele 
< >  hamis kezdés 
 
véghangsúlyok (befejezett és félbehagyott intonációs egységek végén):  
-.  esı 
-, lebegı 
-?  emelkedı 
 
Befejezetlen intonációs egységek 
+...  befejezetlen intonációs egység, mondattöredék 
 
Hansúlyos szó, szótag elıtt 

/ 
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analitikus kérdésével a belsı aspektusokra, érzelmekre, gondolatokra, a szelf szubjektív 

élményére, az élmények személyes voltára irányítja a páciens figyelmét. Ezáltal az analitikus 

azt is jelzi, hogy a páciens gondolat-világa elkülönül a külvilág jelenségeitıl, attól bizonyos 

értelemben függetlenül van jelen. Az externális fokalizáló mód nem mentalizáló perspektva, 

míg az internális igen. Az introspektív figyelem a szelf és a másik elméjérıl alakít ki 

reprezentációkat (önkontrol, viselkedés-tervezés, érzelem-felismerés).  

 A következı részlet szintén az iménti ülésrıl való, az elızıek folytatása. A 

 páciens, miután saját belsı folyamatait felismerte, másoknál is képes lesz felismerni ezeket, 

illetve gondolatainak elıterébe kerül a mentalizáló hozzáállás.  

 

2. részlet 

460. T: szóval végül nem volt elégedett a gondozásával+… 

461. T: +, ellátással?  

462. P: nem tudom. 

463. P: hát biztos jó az az osztály, 

464. P: de mondom, így emberileg a hozzáállással+… 

465. P: mindig ez volt+… 

466. T: hmm. 

467. P: +, tehát ez volt az alapattitődjük. 

468. P: de nem csak ilyenekben, 

469. P: hanem öö mikor bementem, 

47o. P: rögtön elsı nap+… 

 

A fenti két részletben az analitikus perspektíva váltásának a páciensre gyakorolt hatását 

vizsgálhatjuk. A páciens kezdetben külsı leírást ad a kórházi dolgozók viselkedésérıl, ezután 

az analitikus 460-ban internális fokalizáló módra vált, és az orvosok viselkedésérıl az analizált 

személyére, és tapasztalataira irányítja a figyelmet, amit az analizált egy intonációs egység 

erejéig elfogad, s ezután ismét visszavált az orvosok viselkedésére, de most már internális 

fokalizáló módt használva (464-466.), tehát a mentális tartalmakra összpontosít. 

 

Internális fokalizáló mód: a másik és a szelf viszonya 
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A következı részlet szintén az elsı ülésrıl való. A páciens további részleteket mesél 

kórházi tapasztalatairól. 

 

3. részlet 

920. P: vagy vizitkor is mindig azt mondták,  

921. P:  hogy hogy van? 

922. P:  most mondja el. 

923. P:  és akkor ha jobban éreztem magam, 

924. P:   akkor azt mondtam, hogy most jobban érzem magam, 

925. P:  ha rosszabbul éreztem magam,  

926. P: azt mondtam, hogy most rosszabbul érzem magam. 

927. T:  ühm. 

928. P: mer hát most mi-, 

929. T: és az volt az érzése, 

930. T: hogy idınként mást vártak volna magától?  

931. P: igen. 

932. P: nem az hogy érzésem volt! 

933. T: ühm. 

934. P: a szemembe is mondták. 

 

A fenti részletben tehát a páciens internális és externális fokalizációt váltogatva beszél 

saját magáról, míg az orvosokról viselkedéses leírást ad, tehát nem mentalizál. Az analitikus 

kérdésében, 930-ban az orvosok is internális fokalizáló módban jelennek meg, vagyis az ı 

elmemőködésükre irányítja a páciens figyelmét. A páciens elfogadja ezt (931-ben: igen), de 

aztán ismét a viselkedésre fókuszál. Ezen a ponton tehát elkülönül önmaga megértésének 

folyamata, ami egy belsı nézıponton alapul, a másik megértésétıl, ahol a páciens ugyan képes 

arra, hogy a másikat egy belsı, a mentális állapotokkal számoló perspektívában jelenítse meg, 

de ezt a nézıpontot nem képes hosszabb ideig fenntartani, fıleg akkor, ha ez az én-másik 

viszonyt fejezi ki, vagyis azt, hogy mások milyen gondolatokkal és elvárásokkal viszonyulnak 

hozzá. 

 

 

NP váltás karakter szintrıl narrátor szintre  
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A következı részlet szintén az elsı ülésrıl való, s a páciens tovább folytatja kórházi 

élményeinek leírását. Ugyanakkor az analitikus egy új szempontra hívja fel a figyelmet: a 

páciens kórházi tapasztalatai emlékeztetnek gyermekkori élményeire, illetve viszonyulási 

módjaira. Ez a perspektíva váltás szempontjából egy radikális váltás során valósul meg, amikor 

a terapeuta egy olyan új nézıpontot ajánl fel a páciensnek, ahonnan két különbözı történet 

szereplıit (két korábbi énjét, mint karaktereket) tudná összehasonlítani, vagy egymáshoz 

viszonyítani.  

 

4. részlet 

733. P: szal mindig megpróbáltak valamit belemagyarázni az emberbe+… 

734. P: +, ami ami nem igaz, 

735. P: én meg mondtam hogy+…  

736. P: de nem úgy van, 

737. P: és és gyızködtem ıket, 

738. P: dehát asz asz+… 

739. P: +, ıket nem érdekelte. 

740. P: mer hát ık jobban tudják. 

741. T: ühüm. 

742. T: tehát itt is az az élmény érte, hogy vádolják valamivel. 

743. P: velük /állandóan ilyenem volt. 

744. T: hogy hibáztatják +// 

745. P: velük, velük állandóan ilyenem volt. 

746. T: na de nem csak velük volt ilyenje. 

747. P: anyámmal is ilyen volt. 

748. P: mindig. 

749. P: de de de ezekkel az orvosokkal ott+… 

 

747-ben a páciens elfogadja a terapeuta által felvetett összefüggést, miszerint aktuális 

élményei az orvosokkal az anyjával való korábbi élményeire emlékeztetik. Ugyanakkor ellen 

áll annak, hogy errıl bıvebben beszéljen, és ismételt perspektívaváltással visszatér a 

kórházban ért sérelmeihez. Amennyiben a páciens képes lenne a narrátor szintjének 

perspektívájában gondolkodni, elaborálni tudná azt a perspektívát, amelybıl mindkét élmény 

látható: a kórházi és a gyermekkori. Ez a perspektíva a narrátor szintjére fokalizál. A páciens e 

helyett visszatér a karakter szintjére, és ezt elaborálja (tovább elemzi a kórházi helyzetet). Ily 
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módon, bár nyíltan nem veti el, sıt elfogadja az analitikus által javasolt perspektívát, elutasítja 

annak kifejtését. 

A narrátor szintjének jelentısége tehát abban áll, hogy a páciens ezen a szinten képessé válik a 

disszociálódott szelf-részek integrálására. A különféle karakter-pozíciók által a hasított 

reprezentációkat ugyanabban a közös perspektívában jeleníti meg. Más szóval, a belátást, hogy 

a páciens korai élményeit ismétli meg bizonyos helyzetekben, az teszi lehetıvé, hogy elsı 

lépésben képes a két eseményt párhuzamosan elgondolni, illetve figyelmét egy olyan narratív 

szintre összpontosítani, ahonnan ezek az élmények egyidejőleg láthatóak, egyetlen történetben 

elbeszélhetıek.  

 

Összegzés: mi történt az elsı ülésen? 

 
Az ülés folyamán az analitikus többször is megpróbálja kizökkenteni a pácienst a 

kórházi történet viselkedés szintő leírásából, internális fokalizációval, a saját és a másik 

érzelmeire összpontosítva, illetve a narrátor szintjén összekapcsolva a történetet más, a páciens 

életébıl vett történetekkel. A páciens erre többször pozitívan reagál, és az ülés során lépéseket 

tesz a mentalizáció irányába, felismeri saját érzelmeit, és saját élményeinek szubjektív voltát. 

Az analitikus segítségével felismeri a korai élmények és a kórházi élmények közötti 

kapcsolatot -- ugyanakkor nem elaborálja az érzelmileg intenzívebb történetet, s így eleve nem 

adott a lehetısége a két karakter magasabb szintő integrációjára. Ugyanakkor a korábbi 

kezelések negatív tapasztalata a páciens elbeszélésében szemben áll a jelenlegi pozitívabb 

tapasztalatokkal, azokkal az élményekkel, amiket itt és most az analitikussal megél, ami az 

áttételi események szempontjából az elsı ülés egyik fontos mozzanata. Ez a tény önmagában is 

egyfajta integráló tényezı, hiszen a múltbeli események és a jelen helyzet között létesít egy 

szoros kapcsolatot. 

 

NP váltás a terápiás itt-és-most szintjérıl a karakter szintre 

 

A következı részlet a második ülésrıl való, amikor a páciens kifejti, hogy attól tart a 

magnófelvételeket meghallgató kutatók félremagyarázzák majd, amit mondott, ennek kapcsán 

megemlíti családon belüli rossz élményeit. 

 

5. részlet 

411. P: a másik meg persze+… 
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412. P: hogy családon belül meg+…  

413. P: +, szeretik is félremagyarázni, amit mondok. 

414. P: tehát félreérteni. 

415. P: tehát olyan elıszeretettel félreérteni, 

416. P: tehát mondjuk szüleim+/ 

417. T: ezt hogy érti? 

418. P: hát hogy nem azt érteni, amit mondtam. 

419. P: tehát hogy belekötni. 

420. T: példát tudna rá mondani? 

 

421. T: [milyen jellegig] igaz, hogy+…  

422. P: [jaj, most ne::!] 

423. T: +… a dolog ami+// 

424. P: a lényeg az, hogy belekötni, amit mondtam. 

 

Az analizált tiltakozik az ellen, hogy perspektívát váltson, és a karakter szintjére lépjen. 

A páciens egy többször ismétlıdı eseményrıl ad általános leírást (411-416.) a terapeuta pedig 

417-ben egy konkrét esetre való visszaemlékezésre serkenti, vagyis, a karakter szintre való 

váltást próbálja elısegíteni, hogy ez által a páciens egy konkrét példán keresztül mutassa be az 

általa említett tipikus családi viselkedésmintát. Ugyanakkor a terapeuta maga nem vált 

perspektívát, tehát nem lép be a karakter szintre. Ezt egy korábbról való konkrét esetre való 

hivatkozással, vagy egy fiktív példa említésével tehetné meg. Az analizált tiltakozik a karakter 

szintre lépés ellen – analitikus terminológiával élve, mondhatjuk, hogy ellenáll. 

A pszichés narratív szint karakter szintje, mint azt korábban definiáltuk (lásd 1. 

FEJEZET), a történet egy karakterével való közvetlen azonosulást jelent, mely karakter 

általában a narrátor-páciens egy korábbi önmaga. A karakter szint elınye a narrátor szinttel 

szemben az, hogy érzelmileg intenzívebb átélésre ad lehetıséget, valamint az adott témához 

szorosan kapcsolódó esetleg elfelejtett emlékek felidézésére, ismételt átélésére egy biztonságos 

közegben. Az érzelmileg intenzívebb helyzet javítja a terápiás kapcsolatot, és erısíti a pozitív 

áttételt12. 

 

                                                 
12 Az áttétel fogalma a páciens és terapeuta közti érzelmi viszonyt fejezi ki, mely során a páciens korábbi 
kötıdési személyek reprezentációit vetíti a terapeutára. Az áttételi viszonyban mind pozitív, mind negatív 
érzelmek megjelenhetnek a páciens részérıl. (J. Laplanche, J. B. Pontalis (1988.) Vocabulaire de la 
Psychoanalyse. Presses Universitaires de France.) 
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Általános alany – Karakter szintre történı perspektíva-váltás 

 

A következı részlet szintén a második ülésrıl való. A páciens és a terapeuta tovább 

elemzik a fenti témát, vagyis a páciens abbéli félelmét, hogy félreértik, vagy belemagyaráznak 

valamit a mondandójába. A páciens általános alanyt használ (482.), ami egy fókuszálatlan 

perspektíva, un. általános alany. Ezután visszavált egyes szám elsı személyre (484.), egy 

intenzívebb érzelmi állapot leírására, majd ismét vissza általános alanyra (485.). Az általános 

alany és az egyes szám elsı személy közti perspektívaváltások a terápiás kapcsolatban 

megjelenı eltérı intimitási szintekre utalnak. Amikor a páciens egyes szám elsı személyben 

beszél, karakter szinten, akkor egy személyes élményébe enged betekintést a terapeuta 

számára. Az általános alany pedig éppen ezt a személyes jelleget zárja ki.  

 

6. részlet 

 

481. P: az úgy azér hoz egy ilyet, 

482. P: hogy az ember azér+…  

483. P: +, jobban fél tıle. 

484. P: tehát rögtön arra gondolok, 

485. P: hogy hú, de a másik abba mit fog tudni belemagyarázni. 

486. T: szóval egy ilyen alapállása van. 

487. T: hogy bele akarnak magyarázni valamit abba, amit mondok. 

488. P: igen,  

489. P: ilyenem van. 

megjegyzés: szünet 

 

Empátia kifejezése NP szabályozással 

 
Az analizált személy általános, személytelen kijelentésébıl egy érzelmileg intenzív 

jelen idejő (ill. jövı idejő) karakter szintre vált, egy gondolatot idézve saját magától (485.) egy, 

az eddigibe beágyazott, új narratívumot indít el. Az analitikus erre két szinten is reagál: elıször 

interpretál (486), majd a páciens perspektíváját tükrözve (487.), jelen idıben, egyes szám elsı 

személyben folytatja a karakter gondolatmenetének kifejtését. 

Az analitikus, azáltal hogy átveszi páciens perspektíváját (487.), belép annak világába, 

vagyis az új történetbe. Mivel egyes szám elsı személyő, jelen idejő példát használ, ı maga 
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azonosul azzal a karakterrel, aki az új történet fıhıse. Az analizált személy ekkor meglepıdik, 

hangja elhalkul, és megnyugszik. Elismeri, hogy ilyen alapállással rendelkezik, egy kis 

szünetet tart, úgy tőnik, belátásra tesz szert. Ezt követıen (már nem szerepel a fenti részletben) 

az analizált személy visszatér eredeti témájához, a magnófelvételt készítı személyek zavaró 

hatásának részletezéséhez. „Éppen ezért fontos, hogy ık mit fognak gondolni rólam”, stb. 

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy az analitikus elfogadásának és az empátia 

megtapasztalásának élménye detektálható volt a páciens fenti reakcióiban, tehát eredményre 

vezetett. A hosszú távú utólagos hatások, mint korábban említettük, nem képezik a 

vizsgálatunk tárgyát. 

 

Összegzés: mi történt a második ülésen? 

 
A magnófelvétel készítésének zavaró hatása elıhívott egy folyamatosan mőködı paranoid 

beállítódást,13 ami a gyermekkori (és késıbbi) anyai, szülıi kapcsolatból ered, valamint 

megjelenik az áttételben is. Az analitikus sikeresen hívja fel a páciens figyelmét erre a tényre, 

majd empatikus közegben lehetıvé teszi ennek elfogadását.  

 

Az elsı esetbıl levonható következtetések  

 
A fenti vizsgálatban a narratív perspektíva mőködését tanulmányoztuk, hogy 

bemutassuk a nyelvi perspektívaváltások segítségével kialakuló új figyelmi készségeket, ami 

nézetünk szerint a pszichoanalízis egyik lehetséges hatásmechanizmusa. Az itt elemzett két 

egymást követı ülés esetrészleteiben a páciens a meg nem értettség és ’belemagyarázás’ 

problémájával küzd. Hol az orvosok, hol pedig a felvételt készítık jelenítik meg ezeket az 

üldözı, elutasító rossz tárgyakat. Az analizált saját intencióit nem tudja a másik személlyel 

megértetni, illetve saját magát nem tudja elfogadtatni velük. Az analitikus és a terápiás 

kapcsolat mindkét részletben ehhez képest a jó állapotot, a megértettséget, az elfogadottság 

állapotát képviseli. Az NP váltással, valamint a NP szabályozásával az analitikus különféle 

módokon befolyásolta az analizált személy figyelmi állapotát: 

1) Az analitikus hol a saját, hol a másik személy belsı tartalmaira irányítja a figyelmet, 

hol az érzelmi állapotok elmélyítésére, hol pedig elkülönült én-állapotok, történetek magasabb 

szintő integrációjára serkenti a pácienst a perspektívaváltásokkal. A terapeuta intervenciói 

                                                 
13 A paranoid beállítódás a személyiségnek az a jellegzetessége, hogy másokról rossz indulatot feltételezve, 
különféle gyanakvásokkal él, és mivel támadásra számít, másokkal szemben folyamatosan védekezı pozícióban 
van. (J. Laplanche, J. B. Pontalis (1988.) Vocabulaire de la Psychoanalyse. Presses Universitaires de France.) 
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nyelvi megfogalmazásaival szisztematikusan és ismételten olyan új perspektívákat ajánl fel, 

amelyek a páciens aktuális mentális állapotának megfelelı szabályozásához szükséges mentális 

készségeket aktivál. Ilyen készségek például az affektustelített önéletrajzi epizódok aktiválása, 

fenntartása, az aktivált, affektustelített epizódok absztraktabb szinten való feldolgozása, a 

különbözı, disszociált epizódok összekapcsolása, disszociált affektív élmény elemeinek az 

összekapcsolása, disszociált szelf vagy másik reprezentációk összekapcsolása, saját belsı 

mentális folyamatokra, vagy a másik mentális folyamataira való fókuszálás. A felsorolt 

figyelemirányítási manıvereket a páciens önkéntelen elsajátítja, és ezek az új 

figyelemirányítási készségek teszik lehetıvé, hogy a korábbiaktól eltérı, adaptívabb 

reprezentációkat tudjon alkotni magáról és világa tárgyairól. 

2) Az analízis korai szakaszában ezeket a páciens számára új perspektívákat még nehéz 

folyamatosan megtartani, illetve elaborálni. Ezért a páciens gyakran, miután belép egy új, az 

analitikus által felkínált perspektívába, azonnal vissza is vált saját korábbi nézıpontjára. Az új 

perspektívából való visszaváltásnak számos funkciója lehet. Egyrészt önszabályozó funkciója 

van, miszerint az új perspektíva erıs, a páciens által kezelhetetlennek megélt affektív 

tartalmakat aktivál, melyek a perspektíva elhagyása után enyhülnek. Másrészt kapcsolati 

szabályozó funkciója van, az új perspektívából való láttatás, a korábbi tárgykapcsolati sémák 

alapján a kapcsolatot fenyegetı (szorongást keltı, megszégyenítı, bőntudatot, haragot 

aktiváló) hatású, melynek elhagyása a tárgykapcsolati séma alapján a kapcsolat vélt 

biztonságosságát hozza helyre. 

3) A figyelmi állapotok befolyásolásával, az új perspektívák ismételt alkalmazásával a 

terapeuta új készségekre is példát mutat a gyakorlatban, és hozzásegíti a pácienst ezen 

képességek rögzítéséhez, elsajátításához, önálló alkalmazásához. Az analízis hatótényezıje 

ezek rendszeres gyakorlásának tudható be, egy olyan kapcsolati helyzetben, ahol érzelmileg 

jelentıs kötıdési élményekhez kapcsolódó élmények aktiválódnak, a cselekvés vagy az 

emlékezés szintjén. Ez az implicit tanulási folyamat a beszéd szintjén, egy nyelvi közegben 

zajló, nem tudatos folyamat, mely során új, procedurális készségeket sajátít el az analizált 

személy, s az így elsajátított implicit tudást fel tudja használni újfajta, adaptívabb 

reprezentációk kialakításában.  

4) A belátások, illetve a terápiás kapcsolat (áttétel) alakulása is leírható a perspektíva 

váltások segítségével. Az NP egyrészt a beszélı saját figyelemének pillanatnyi fókuszáról 

tájékoztat (személyes funkció), másrészt az interakciót is meghatározza azáltal, hogy a másik 

figyelmének a fókuszát (interaktív funkció) is befolyásolja. Ez utóbbival összefüggésben, a 

kötıdéselmélet kapcsán már egy korábbi cikkünkben említettük (Unoka, Berán, 2006), hogy a 
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páciens által használt NP-k, és azok hirtelen váltásai tükrözik a korai kötıdési modellt, vagyis 

azt, hogy mi és milyen perspektívából láttatható a belsı folyamatokból, illetve, hogy a másik 

figyelmének a fókuszát mire akarja, vagy akarhatja irányítani.  

 

Második eset 

 
Húszas éveiben járó nı, aki pszichológiai tanulmányokat is folytat egy felsıfokú 

tanintézményben. Édesanyjával és annak élettársával él együtt egy lakásban. Heti kétszer jár 

terápiára, fekszik. Terapeutája szintén nı.  

Az elsı ülés tartalma: Az ülés kezdetén a páciens arról panaszkodik, hogy édesanyja beteg, 

depressziós, és ilyenkor minden gond ráhárul, ezért nem tud kellıképpen foglalkozni egyetemi 

tanulmányaival. Ez a belsı konfliktus nagyon feszültté teszi, mert nehezen tudja kivonni magát 

a családi kötelezettségek alól. Errıl az ülésrıl három részletet elemzünk. 

A második ülés tartalma: kezdetben a páciens egy tanárnıjérıl beszél, aki az édesanyjára 

emlékezteti, és részben ezért ambivalens viszony főzi hozzá. További hasonlóan komplex 

érzelmi viszonyok kerülnek szóba különféle férfiakkal, akikkel kommunikációs problémák, 

félreértések sorozatai miatt a páciens sikertelennek érzi a kapcsolatot. Négy részletet elemzünk 

errıl az ülésrıl. 

 
Hetero-diegézistıl a pszeudo-diegézisig és vissza az interpretációban 

 

A következı részlet elıtt a páciens elmeséli az ülésen, hogy édesanyja betegsége erısen 

frusztrálja, dühvel tölti el, és hogy szerinte ez valami hisztéria az anya részérıl, aki így fejezi ki 

figyelemigényét azok után, hogy élettársa néhány napra elutazott, majd visszatért. Eközben 

arról is panaszkodik, hogy anyja betegsége miatt neki kellene fuvaroznia anyja élettársát, 

akinek elromlott az autója. 

 

      1. részlet 

345. T: na de ha a feri nincs ott, 

346. T: akkor nem tud rá figyelni. 

      347. P: hát de most már itt van, 

348. P: aztán figyeljen. 

      349. P:  nem tudom+... 

megjegyzés: szünet 12 s 
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35o. T: na de+... 

351. T: amit én nem értek, hogy- 

352. T: tulajdonképpen akkor maga beszáll harmadiknak. 

353. T: ebbe a # játékba, vagy játszmába. 

354. P: mer? 

 

A fenti részletben a 345. sorban a terapeuta hetero-diegézisben, egyes szám harmadik 

személyben fogalmazva foglalja össze a családi konfliktus okát, vagyis a ”mama” 

figyelemigényét. Megfogalmazásában fontos részlet a távolra mutató deixis ott használata, ami 

szintén azt mutatja, hogy külsı nézıpontból tekint a szituációra. A páciens válaszában a 347. 

sorban itt közelre mutató deixist használja ugyanarra utalva, miközben édesanyja nézıpontját 

felvéve – pszeudo-diegézist használ – itt, és a 348-as sorban. Így, az anyával azonosulva 

tudatja a terapeutával, hogy miben látja a ”mama” viselkedésének okát. A 349-ben egyes szám 

elsı személyre, jelen idıre vált, miközben perspektívája a pszichés narratív szint 

szempontjából a karakter szintrıl (347-348) az terápiás itt-és-most szintjére módosul. Ez a 

váltás szakítást jelent az anya nézıpontjával, ugyanakkor a páciens más fajta magyarázatot 

nem tud adni a helyzetre, amit az itt beállt hosszabb szünet is jelez. Végül a terapeuta költıi 

kérdés formájában, homo-diegézisben fogalmazza meg a helyzetre vonatkozó interpretációját 

(351). A terapeuta megfogalmazásában a páciens ágensként jelenik meg, aki beszáll a 

játszmába (352-353) ugyanakkor a páciens ágens volta kifejezi, hogy van lehetısége a 

választásra ebben a helyzetben. Ez ellentétben áll a páciens korábbi érzéseivel, amit a 

tehetetlenség miatti düh és frusztráció dominál. A 354. sorban a páciens kifejezi kétségeit a 

teraputa értelmezésével kapcsolatban, szintén kérdés formájában további magyarázatot kér 

tıle. Ez tekinthetı kihívásnak is, vagy ellenállásnak a páciens részérıl, de az egyértelmő, hogy 

itt elutasítja a terapeuta által felkínált perspektívát. A terapeuta tovább folytatja az 

interpretációt: 

 

2. részlet 

355. T: hát +... 

356. T: a mama azt mondja, hogy én nem tudok, 

357. T: akkor+... 

358. T: itt van a lányom, 

359. T: támogassa ı a ferit. 

36o. T: legyen+... 
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361. T: legyen ı az aki a feri mellett áll a bajban. 

362. T: mondjuk. 

363. P:  tényleg. 

364. P: én meg azt mondom, hogy nem, 

      365. P: és utána meg iszonyú rosszul érzem magam. 

 

A 356. sorban a terapeuta perspektívát vált, és pszeudo-diegézisben, az anya nézıpontjából 

meséli el a történetet, hasonlóan, mint korábban a páciens, így indokolva az anya viselkedését. 

A terapeuta tehát stratégiát vált, feladja korábbi nézıpontját, amikor a hetero-diegézisben 

fogalmazva kívülrıl tekintett a szituációra, valamint azt is, amikor homo-diegézisben 

foglamzava próbálta a páciens gondolkodását az általa kedvezınek tekintett irányba terelni. 

Ehelyett perspektívája a páciens korábbi perspektíváját tükrözi, és ezzel végül sikerül belátásra 

késztetni a pácienst (363.), aki a 364. sorban képessé válik saját nézıpontját felvéve, egyes 

szám elsı személyt, és szelf-ágenciát használva saját érzéseinek megfogalmazására; más 

szóval kifejti, hogy ı maga hogy reagál anyja gondolatmenetére, ami a játszma más szintő 

újra-fogalmazása a terapeuta részérıl. A páciens felismeri, hogy mivel ellenáll az anyja felıl 

érkezı nyomásnak, bőntudat nyomasztja. Nem csak az érzést ismeri fel, hanem a rossz 

érzésének, bőntudatának komplex okát is. A következıkben a terapeuta és a páciens további 

részleteket vitat meg a problémával kapcsolatban: 

 

3. részlet 

megjegyzés: szünet 23 s 

544. T: na és valahogy megoldódott ez a helyzet? 

545. P: bennem? 

546. P: nem. 

547. T: hogy a feri konkrétan+... 

548. P: ja, eljött velem a feri, 

549. P: és kiraktam a villamosnál. 

komment: páciens nevet  

55o. P: ennyi. 

551. T: hát ez egy elég kézenfekvı megoldás. 

552. T: mit kell ezen játszmázni? 

553. P: én azt,  

554. P: tehát én ezt nem tudom. 



 116 

 

Az 544-ben a terapeuta visszatér a szituációval kapcsolatos kérdések megvitatására, ismét 

hetero-diegézist használva, most múlt idıben fogalmaz, de közelítı deixissel (ez) utal vissza a 

konfliktusra. Ezzel egyrészt távolítja magát és a pácienst is az eseményektıl, egy jól 

körülhatárolt, különálló problémaként kezelve azt, másrészt elválasztja a páciens érzelmi 

reakcióját a konkrét történésektıl. Ugyanakkor a páciens, miután a 555. sorban homo-

diegézist, és egyes szám harmadik személyt használva szintén megteszi ez utóbbi 

megkülönböztetést érzelmek és konkrét események között (ami abból látszik, hogy 

visszakérdez: „bennem?”). A 556-ban azonban azt is kimutatja, hogy nem tud érzelmileg 

leválni a szituációról, a külsı és belsı eseményeket nem tudja elkülönítve átélni. 547-ben a 

terapeuta pontosítja kérdését, megmaradva a 454-ben használt perspektívájánál. A páciens 548-

549-ben, válaszában most már a konkrét helyzet konkrét megoldásáról beszél, átvéve a 

terapeuta perspektíváját, elıször Ferit, majd saját magát helyezve az ágens szerepébe, majd 

elneveti magát. Ez jelenthet megkönnyebbülést, megerısítve azzal, hogy a helyzetet végül 

egyszerően megoldotta ı maga. Ezt kifejezi 555-ben, amit a terapeuta is megerısít 556-ban, 

ismét jelen idıre váltva. 552-ben a terapeuta perspektívájának szubjektivitás aspektusát 

vizsgálva azt látjuk, hogy hetero-diegézist, és általános alanyt használ. Ez azt mutatja, hogy 

még inkább távolítja a helyzetet, ugyanakkor jelen idıben fogalmaz utalva arra, hogy általános 

érvényő következtetést kíván levonni, vagyis erre serkenti a pácienst. 553-554-ben a páciens 

érdekes módon mind közelítı, mind távolító deixissel viszonyul a kérdéshez, tehát némi 

bizonytalanságot tükrözve helyt ad a terapeuta implikált véleményének, ugyanakkor fenntartja 

egy lehetséges másik válasz lehetıségét azáltal, hogy nem veszi át a terapeuta perspektívájából 

az általános alanyt, hanem ennél szubjektívebb véleményt fogalmaz meg, és homo-diegézist 

használ: én azt nem tudom. 

 

Összegzés: mi történt az elsı ülésen? 

 

Összefoglalva a fenti elemzéseket a második esettel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a 

páciens számára nem okoz alapvetı gondot az internális fokalizáló mód használata, hiszen az 

eddig idézett szövegrészek nagy többségében ı is, és a terapeuta is internális fokalizációt 

használt. Ez alapján, amennyiben a mentalizációt csak az internális fokalizáló mód 

használatával definiálnánk, amint az szokásos a szakirodalomban (Meins, 1999; Meins és mtsi, 

2001; 2002; 2003) úgy tőnhetne, hogy ezt a fajta perspektíva használatot ez a páciens már 
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elsajátította, vagyis képes önmaga és mások belsı érzéseinek, gondolatainak a megértésére. 

Ugyanakkor, az elsı ülésen éppen azt láttuk, hogy a szelf-ágencia élmény fontos szerepet 

játszik abban, hogy megfelelı módon mentalizáljunk, az érzéseket és célokat adekvát módon 

kapcsoljuk össze a társas teret alkotó személyekkel, szubjektumokkal. Ahhoz, hogy a páciens 

saját szempontjaiból kiindulva önmagát ágensként megélve képes legyen eligazodni mások és 

saját érzelmi játszmái között, tehát pontosan megértse saját maga és mások szándékait, céljait, 

viselkedésének okát, motivációját, önmagára gyakorolt hatását, és így tovább, szükség van 

arra, hogy önmagát, mint különálló szubjektumot, és mint ágenst tudja felfogni, és ebbıl a 

biztos pontból kiindulva viszonyuljon az ıt érı társas-környezeti hatásokhoz. A fenti 

részletekben a terapeuta intervencióiban a perspektívák széles skáláját bejárva -- a hetero-

diegézistıl indulva a homo-diegézisen, majd a pszeudo-diegézisen át újra vissza hetero-

diegézisbe -- több váltás kombinálásával jut el odáig, hogy a páciensben megerısítse ezt a fajta 

szubjektivitás és ágencia érzést.   

 

Az igeidı használattal történı önszabályozás folyamata a terápiás ülésen 

 

A következı részletek a második ülésrıl valók. A NP váltásokat ebben a részben az 

elızıektıl kissé eltérı módszerrel elemezzük, ugyanis nem egy-egy intonációs egységben 

megjelenı perspektívára, majd az onnan történı váltásokra koncentrálunk, hanem a 

perspektíva egy-egy aspektusának változásait követjük végig több intonációs egységen át, ha 

tetszik ’vertikális irányban’ elemzünk. Ez a kis módosítás eddigi módszerünkön megkönnyíti, 

hogy képet kapjunk a NP aspektusainak egy hosszabb szövegrészen át érvényesülı 

változásairól. A következı részletben a páciens egy fontos emléket idéz fel: 

 

4. részlet 

155. PAT: azér+... 

156. PAT: biztosítja nekem a terepet, 

157. PAT: hogy+... 

158. PAT: higgyek, amit akarok##. 

159. TER: [$$] 

16o. PAT: [de] úgy kezdıdött egyébként, 

161. PAT: azt is el lehet mondani, 

162. PAT: hogy ültem így az órán, 

163. PAT: és azért annyira nagyon nem érdekel a+.. 
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164. PAT: szervezeteknek+/ 

165. PAT: a szervezetekben elhelyezkedı szupervízorok és coachoknak a története. 

166. PAT: úgyhogy így inkább gondolkodtam. 

 
A fenti részletben a páciens egy tanárnıjérıl beszél, aki felé érzelmileg ambivalensen 

viselkedik. Idınként az az érzése támad, hogy ez a tanárnı egyáltalán nem kedveli ıt.  

A részletben jól megfigyelhetı a perspektíva szelf-regulációs funkciója, ahogy a páciens 

beszél, és folyamatosan alkalmaz perspekítva-váltásokat, míg a terapeuta – eltekintve egy rövid 

közléstıl, amit sajnos a magnón nem lehet érteni -- közbeszólás nélkül hallgatja.  A történet 

téri-idıi aspektusból szemlélve a jelenbıl a múltba csapong, majd ismét vissza a jelen idıbe, 

aztán megint a múltba: 

155-158 sor: jelen idı 

16o, 162, 166 sorok: múlt idı 

161, 163-165 sorok: jelen idı 

Ez a nyelvtani idıleírás azonban nem fedi le a valós történéseket, hiszen például a 155-

158. sor jelen ideje egy folyamatosan meglévı viszonyulási módról, mint folyamatról számol 

be, tehát a múltba nyúlik vissza, míg a 163-165. sor a múltbeli történetbe, az az epizódba 

beékelıdött, a narrátorra, mint karakterre vonatkozó általános jellemzıket írja le jelen idıben is 

érvényes tételként. Amennyiben tehát pontosabban meg akarjuk érteni a narratívum idısíkok 

közti mozgásának jelentıségét, a perspektíva további aspektusainak vizsgálatával kell 

kiegészítenünk az idıhasználat leírását. A következı aspektusok, amelyek itt számításba 

jönnek, a szubjektivitás, valamint az intencionalitás aspektusai. Az elıbbit vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a kiemelt részlet homo-diegetikus történetként, egyes szám elsı 

személybıl indul, ebbe ékelıdik be az egyes szám 3. személyre történı váltás, ami valójában 

általános alanyra váltást jelent a 160-161. sorban: ’azt is el lehet mondani’. Vagyis mielıtt 

belekezdene az epizód elbeszélésébe, a páciens egy külsı, távolító nézıpontot vesz fel, ez által 

egy pillanatra mintha csökkentené saját involváltságát a történetben, aminek érzelemregulációs 

funkciója van. Az intencionalitás aspektus változásai szintén részt vesznek ebben az 

önszabályozási folyamatban. A páciens váltakozva használja az internális és externális 

fokalizációt: internális fokalizációt használva értelmezi a tanár viselkedését: „biztosítja a 

terepet hogy higgyek amit akarok”. Ezután externálisra vált mielıtt belekezd az epizód 

elbeszélésébe: „el lehet mondani”, „ültem az órán”. Amikor belekezd az epizódba, ismét saját 

magára, belsı érzéseire öszpontosít: „nem érdekel annyira”, „inkább gondolkodtam”. Az 
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ágencia ezzel egyidejőleg a más ágenciától (156. sor) a self ágenicáig (158. sor) jut el, megtéve 

ezzel az ágencia skála két szélsıséges pontja közti utat.  

 Ezek a hullámzások és fordulatok a beszélı perspektívájában nem pusztán tükrözik a 

tanárnıhöz főzıdı ambivalens tárgykapcsolatát, hanem elıkészítik a páciens azon felismerését, 

hogy voltaképpen mi volt az, ami ezeket az érzéseket kiváltotta benne. Az elbeszélés így 

folytatódik, visszautalva egy idıben még korábbi eseményre: 

 

5. részlet 

167. P: és így+... 

168. P: úgyhogy az jutott az eszembe, 

169. P: hogy mikor én elıször találkoztam A-val, 

170. P: akkor az volt az elsı gondolatom, 

171. P: hogy+... 

172. P: jéé ugyanolyan színő a haja mint a mamának. 

173. T: ühm. 

megjegyzés: szünet 

 

Az igeidı használatot megfigyelve a 2. részletben a páciens az epizódot továbbra is 

múltidıben beszéli el, ám ez hirtelen jelenidejő váltással a 172. sorban intenzív érzelmi 

állapotot tükröz. A perspektíva használatban most az idıhasználattal párhuzamosan az 

intencionalitás aspektusában történik releváns váltás:  

A páciens internális fokalizációval kezd: „amikor elıször találkoztam A-val, az volt az elsı 

gondolatom”, majd externálisra vált: „jéé, ugyanolyan színő a haja, mint a mamának”. Az 

anyával való külsı hasonlóság vezetett oda – legalább is a páciens története szerint -- hogy 

ennyire szokatlanul reagált a tanárnıre. Ugyanakkor, amikor ehhez a felismeréshez jut, a 

páciens perspektívája az eddigi szelf ágenciából  más ágenciára vált:  

Ágencia:  

17o. akkor az volt az elsı gondolatom: self-rész ágens 

172. jéé ugyanolyan színő a haja, mint a mamának: más ágens  

Páciencia:  

17o. szelf páciens 

172. szelf páciens  
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A pszichés narratív síkot vizsgálva a páciens a narrátor és karakter pozíciókat váltogatja. Ezek 

a váltások nem esnek nehezére, ellentétben például az elızıleg leírt férfi pácienssel, ezek a 

váltások a páciens szelf-regulációjának részét képezik, vagyis már benne vannak a 

figyelemirányítási repertoárjában, és ehhez nincs szüksége a terapeuta segítségére. A történet 

narrátor pozícióból indul (158) majd a terápiás itt-és-most szintjére vált (16o-161), aztán az 

epizód kezdetével karakter pozícióba kerül (162).  Ezen a ponton, mint láttuk a NP számos 

aspektusa változik egyszerre: a fizikai aspektusok (igeidı), a szubjektivitás (diegézis, szám, 

személy), az intencionalitás (ágencia), és a pszichés narratív szint. A NP ezen változási 

megjelölik a pillanatot (más szóval intonációs egységet), amikor elkezdıdik a történet, mely 

aztán az egész ülés szempontjából egy kulcsfontosságú történet lesz. 

 Az „óra alatti ábrándozás” epizódjába ágyazva jelenik meg egy másik, szintén 

karakterszintő epizód: amikor elıször találkozott A-val, a tanárnıvel.      

A fenti két részletet a következı képen foglalhatjuk össze. Terápiás szinten egy epizód 

jelenik meg a páciens életébıl a terapeuta figyelmes hallgatása közben. A NP váltás szintjén: a 

mentalizáló hozzáállás internális fokalizáló módban, és szelf-ágenciában fejezıdik ki, de ahogy 

intenzívebbé válik az érzelmi átélés a konkrét élmények felelevenítése során, a páciens ágencia 

élménye csökken, amit a perspektíva szabályozás ágencia aspektusának változása mutat: az 

elbeszélı szelf ágensbıl páciensre vált. Érdekes megfigyelni, hogy a terapeuta csak ebben a 

pillanatban szól közbe, egy ühümmel nyugtázza az elmondott történetet, ami egyrészt hallgatói 

visszajelzés arról, hogy eddig is figyelemmel kísérte, amit a páciens mondott, másrészt egy 

megerısítés abban a pillanatban, amikor a páciensnek a legnagyobb szüksége van rá, vagyis 

akkor, amikor a kontrol kezd kicsúszni a kezébıl, és érzelmileg magukkal ragadják az elbeszélt 

események. A terapeuta jelzése abban is megerısíti a pácienst, hogy nincs egyedül, van, aki 

hallgatja, és segít neki megbizonyosodni arról, hogy most egy biztonságos közegben van, ahol 

a feltárt élményeket nyugodtan meg lehet majd vitatni. Visszarántja tehát a pácienst az 

emlékezésbıl a terápiás jelen szituációjába. 

 

Pszeudo-diegézis és szelf-ágencia: NP szabályozás az interpretációban 

   

A következıkben két hasonló szituációt mesél el a páciens, amikor elızetes félelmei 

miatt nem tudott kapcsolatot teremteni, vagy kapcsolatban maradni olyanokkal, akikkel 

valójában szeretett volna, mert félt az elutasítástól. Egy e-mail váltás nehézségei kapcsán az jut 

eszébe a páciensnek, hogy azért nem tud válaszolni egy barátjának, mert fél, hogy nem fog 
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visszaírni az a fiú, vagy valahogyan máskép elutasítja majd a közelséget. Miután a terapeutával 

közösen megállapítják a hasonlóságot más esetekkel a páciens ilyen jellegő kapcsolati 

viselkedésében, magyarázatot keresnek, és a terapeuta interpretálni próbál. 

  

6. részlet 

467. T: öö + 

468. T: egy lehetséges, de csak egy lehetséges magyarázat. 

469. P: lehet hogy én nem akarom, hogy válaszoljon? 

470. T: hát ööö+... 

471. T: igen. 

472. P: valamilyen valamilyen félelem miatt. 

473. T: nem hinném, hogy +... 

474. T: +, hogy ez ez tudatos. 

            475. P: persze hogy nem. 

 
A pszichés narratív szintet vizsgálva a részletben, megállapíthatjuk, hogy mind a terapeuta 

mind pedig a páciens a terápiás itt-és-most szintjén mozog. Ezt a váltást a terapeuta a 468-as 

sorban kezdeményezi, és a páciens átveszi ezt a perspektívát, és a továbbiakban benne is 

marad, miközben nagyon kooperatív az együtt gondolkodásban. Elismeri félelmét, ezt 

követıen pedig egy teljes egymásra hangolódás alakul ki a terapeutával. Az ágenciát vizsgálva, 

a 469-ben a páciens magát jelöli meg ágensként, majd más-ágenciára vált a 472. sorban. 

Ezután a terapeuta is más-ágenciára vált a 473-474-es sorban, amikor a páciens félelmérıl 

beszél. Miután a páciens kifejezi egyetértését a 475. sorban, a terapeuta tovább folytatja az 

interpretációt: 

 

7. részlet 

478. T: de talán a a a rejtett érzés,  

479. T: ami ami itt lehet, az hogy, 

48o. T: ha válaszolna, akkor bonyodalmak keletkeznének. 

481. T: és akkor szoronganék. 

482. T: és ö+... 

483. T: egy idı után megint úgy érezném,  

484. T: hogy visszautasítanak. 
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485. P: ez biztos. 

 

A terapeuta jelen idıben, hetero-diegézisben kezd beszélni a 478-ban, azután 481-ben pszeudo-

diegézisre vált, és egyes szám elsı személyben folytatja. Ebben a perspektívában nem csak 

empatizál a pácienssel, de teljesen azonosul annak érzéseivel, és azonosul a pácienssel, mint 

narrátorral, átveszi az ı szerepét. Ebben az intenziv egymásra hangolódásban, és 

azonosulásban a páciens elfogadja a terapeuta interpretációját a 485. sorban, amikor azt 

mondja: ez biztos. A terapeuta nem csak szóban tárja fel a tudattalan érzéseket, amik a páciens 

viselkedése mögött állnak, hanem perspektíva váltásaival igen erıteljes érzelmi bevonódást 

tükrözve fokozatosan megteremti a páciensnek azt a közeget, amikor ı elfogadhatja ezeket a 

számára fenyegetı érzéseket.  

 Az ágenciát vizsgálva az 5. részben láthattuk, hogy a páciens ágencia élménye az 

érzelmi intenzitás fokozódásakor csökkent, míg a 7. részletben a terapeuta felvállalta az 

érzelmileg intenzív helyzetet, miközben pszeudo-diegézist használva jelenítette meg a páciens 

gondolatait. A 481. sortól kezdve a beszélı terapeuta = narrátor páciens a NP ágencia 

aspektusa szerint szelf-ágenciát mutat, tehát ágensként jelenik meg a szövegben.  A terapeuta 

itt tehát a páciens nézıpontjából mutatja be azt, és ugyanakkor demonstrálja is a páciensnek, 

hogy miként élheti át ezeket a számára nem kívánatos érzéseket úgy, hogy közben nem veszíti 

el a kontrolt a helyzet felett. Analitikus nyelvezetet használva úgy fogalmazhatunk, hogy a 

terapeuta oly módon tudja tartalmazni a páciens érzéseit, hogy közben érezteti vele: erre ı 

maga is képes. Ezt az általa választott perspektíva használattal éri el.   

 

Összegzés: Mi történt a második ülésen? 

 

A második üléssel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a páciens érzelmi szelf-regulációját segíti 

a terapeuta magas fokú empátia megnyilvánulása. A páciens számos ambivalens kötıdéssel 

kapcsolatos emlék felidézése során jut el addig a gondolatig, hogy valójában a visszautasítástól 

való félelem gátolja a számára kívánatos viszonyokban való elmélyedést. A terapeuta 

perspektíva váltás segítségével kifejezi azonosulását a pácienssel, ugyanakkor azt is érezteti 

vele, hogy ebben a helyzetben is lehetısége van arra, hogy ágensként tapasztalja meg saját 

magát, és ennek megfelelıen cselekedjen. 
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A második esetbıl levonható következtetések 

1. Ezeken az üléseken a perspektíva váltások elemzése során azt láttuk, hogy a páciens fı 

problémáját saját szubjektivitásának megélése és ágensként való felfogása jelentették, és ezek 

képezték a megfelelı mentalizáció akadályát. Narratív perspektíva modellünk alapján ez a 

szubjektivitás és az ágencia/páciencia aspektust érintı perspektívák átvételéhez és 

ellaborálásához kapcsolódik. Konkrétan, a diegetikus váltásokat és a szelf valamint más 

ágenciát/pacienciát kifejezı perspektíva-váltásokat emeltük ki. A páciens figyelmet fordított 

saját maga és mások belsı világára, és gondolatok, szándékok, érzelmek tulajdonításával 

megpróbálta értelmezni azokat. A szelfet elárasztó érzelmek és benyomások között azonban 

nehezen tudott kiigazodni, nehezen tudta saját belsı világát a környezetében élık szándékaitól 

és érzelmeitıl elkülöníteni (határ megállapításának problémája), melynek részben az volt az 

oka, hogy nem tudta egy viszonylag stabil szelfbıl kiindulva ágensként megélni saját helyzetét. 

2. A terapeuta perspektíva váltásaival érzékenyen követte a páciens érzelmi változásait, és 

ebbıl következı perspektíva váltásait, és az érzelmileg intenzív pillanatokban, amikor a 

páciens instabillá vált, sikeresen avatkozott közbe olyan perspektíva-váltások indukálásával, 

ahol a páciens megtapasztalhatta, sajátjaként átélhette szelf-állapotait, és ágenciáját. Ilyen volt 

például az elsı ülésen alkalmazott diegetikus váltások sorozata.  

3. Hasonlóan tehát az elızı esethez, a terapeuta itt is a páciens nehézségeinek megfelelı 

perspektívamozgásokkal reagált, elısegítve például a páciens erıs, bár ambivalens kötıdési 

igényének, és közelség igényének kielégülését pszeudo-diegézis, és egyes szám elsı személyő 

megfogalmazások gyakori alkalmazásával. Ezzel ugyanakkor megerısítette a páciens pozitív 

áttételét is. 

 

A két eset összevetésébıl levonható következtetések 

 
Mielıtt a két eset rövid összevetésére vállalkoznánk, meg kell jegyeznünk, hogy a 

terápiás helyzet keretén és ennek következményeibıl adódó klinikai módszertani 

hasonlóságokon túl ezek a diskurzusok teljesen egyediek, eltérıek, és nagyban függnek a 

páciens és terapeuta személyiségétıl, pillanatnyi hangulatától, napi eseményektıl, és így 

tovább. Ilyen értelemben egyáltalán nem összevethetı a két eset. Arra sem vállalkozunk, hogy 

a páciensek problémáinak tükrében klinikai szempontból hasonlítsuk össze, vagy értelmezzük 

ezeket az esetrészleteket, hiszen az esetekre vonatkozó részletes információk nem álltak 
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rendelkezésünkre (gondolunk itt a terápia lefolyásának szakmai összegzésére, vagy 

esettanulmányokra), ugyanakkor a részletes klinikai elemzés dolgozatunk témáját sem érinti.  

Amit tehetünk viszont, az a perspektíva váltás és figyelmi szabályozás szempontjából 

való összevetés, hiszen a különféle problémák más-más típusú perspektíva használatot, és ezzel 

kapcsolatos nehézségeket eredményeznek, valamint a terapeuta részérıl is eltérı stratégiákat 

kívánnak meg a perspektíva használatban. Amint azt a két eset vizsgálatával kimutattuk, a 

terapeuták alkalmazkodtak a páciens aktuális perspektíva-váltásbeli nehézségeihez, és saját 

perspektíva-váltásaikkal az adott kihívásoknak megfelelıen reagáltak.  

Az elsı esetnél a NP intencionalitás aspektusa, konkrétan az internális fokalizáló mód 

használata okozott nehézséget a páciensnek, míg a második esetnél az intencionalitáson belül 

az ágencia, valamint a szubjektivitás aspektus volt a terápiás intervenciók fókuszában. Az elsı 

esetnél a pszichés narratív szint váltásainál nehézséget okozott a karakter szintre történı váltás, 

ami mélyebb érzelmi involváltságot követel meg az elbeszélıtıl. A második esetnél a narratív 

szintek közötti mozgás nem okozott problémát a páciensnek, könnyedén váltott nézıpontot, és 

szabályozta saját érzelmeit egészen addig, míg érzelmileg intenzívebb ponthoz el nem érkezett 

az elbeszélésben. Ilyenkor a terapeuta dolga egyrészt az érzelmi stabilizáció volt, másrészt 

pedig a további gondolkodás irányának kijelölése.  

Általánosságban elmondhatjuk a fenti két eset megvitatott részleteivel kapcsolatban, 

hogy a terapeuták nyelvi perspektíva váltásainak hatására a páciensek a perspektíva váltások 

általuk korábban kevéssé használt mintázatait, típusait sajátítják el, melynek segítségével, ha 

végül valóban elsajátították ezeket a készségeket, egyre összetettebb mentális struktúrák 

alakulnak ki (részletesen lásd Unoka, Berán, 2006). Ezt a folyamatot természetesen a terápiás 

kapcsolat és kötıdés teszi lehetıvé, vagy legalább is segíti. Az áttétel és NP kapcsolatának 

vizsgálatára azonban, bár rendkívül fontos kérdésnek tartjuk, ehelyütt csak érintılegesen került 

sor ennek tárgyalására. Ezzel kapcsolatosan csak azt jegyezzük meg, hogy mivel a beszélı által 

felvett perspektíva azt is kifejezi, hogy milyen tárgykapcsolati sémák aktiválódtak benne, vagy 

milyet szeretne aktiválni a hallgatóban, ezért minden egyes perspektíva-váltásnak 

pszichoanalitikus-funkcionális jelentısége van, például a másik elméjére irányuló figyelemi, és 

mentalizációs kapacitás, érzelemmegértés fejlesztése. 

A páciens a terápiás munka során a reprezentációalkotás új készségeit sajátítja el, 

többek között a szelfnek, a másiknak, és a szelf és a másik közötti kapcsolatra vonatkozó 

újfajta reprezentációk kialakításának készsége fejlıdik ki. Nézetünk szerint a terápia hathatós 

eredménye nem maguknak az új reprezentációknak a megalkotása, hanem a reprezentáció- 

alkotási készség megváltozása. A páciens a különféle típusú perspektíva váltások folyamatos 
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alkalmazása során sajátítja el és gyakorolja be az újfajta figyelmi mechanizmusok használatát, 

és ezzel a reprezentáció alkotás számára új módjait.  
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4. FEJEZET 
A KVANTITATÍV VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

 

Ebben a fejezetben elıször röviden összefoglaljuk a számítások alapját képezı 

hipotéziseket, melyeket részletesen az elızı fejezetben már tárgyaltunk. Ezután a NP 

aspektusainak vizsgálatára használt változók listáját közöljük, majd a változókra vonatkozó 

leíró statisztikákat az elsı, valamint a második ülésrıl. Mindkét ülésrıl külön vizsgáltuk az 

adatokat a páciensre és terapeutára lebontva kereszttáblák segítségével, valamint a két ülés 

közötti eltéréseket is így mutatjuk be. Ezeket a táblázatokat a Mellékletben közöljük. Az 

affektus telítettségi hipotézis tesztelésére GLM-t használtunk, ezeket az eredményeket, 

valamint az erre vonatkozó táblázatokat is itt közöljük. A NP szabályozás vizsgálatában az 

egymást követı páciens-páciens, páciens-analitikus, analitikus-analitikus, analitikus-páciens 

intonációs egység szekvenciákat vizsgáltuk. Ezeknek az összefüggéseknek az elemzése 

affektus telítettségi szempontból szintén GLM keretében történt, melynek eredményeit itt 

közöljük. A fejezetet a NP változóinak szabályozó szerepére vonatkozó eredmények 

felsorolása zárja. Az erre vonatkozó adatok táblázatait szintén a Mellékletben közöljük. 

 

Hipotézisek 

 

A NP-nak a terápiás diskurzusban betöltött szabályozó szerepére vonatkozó vizsgálatunkban 

háromféle hipotézist teszteltünk. Ezek a következık voltak: 

 

1. A terapeuta és páciens NP használati mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

2. A beszédben mutatkozó NP használati mintázatok idıbeli változásaira vonatkozó 

hipotézisek, más szóval a két ülés NP mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

3. A  NP szabályozására vonatkozó hipotézisek az affektus-telítettség szempontjából, és a NP 

változóival történı szabályozás szempontjából. 

 

A fenti három hipotézistípusba tartozó konkrét hipotéziseket részletesen megvitattuk az 

elméleti fejezetben. A kvantiatív eredmények értelmezésekor, a Kvantitatív eredmények 

megbeszélése címőfejezetben ezeket a hipotéziseket ismét részletesen tárgyalni fogjuk. Ezért 

ebben a fejezetben csak átfogóan ejtünk szót ezekrıl. Az egyes változók eloszlására, valamint 

páciensre és terapeutára való lebontásukra vonatkoztatva az elsı üléssel kapcsolatban 

hipotéziseink alapja az az általános elgondolás volt, hogy várhatóan kettejük használati 
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mintázataiban eltérések lesznek kimutathatóak. Mindkét ülésre vonatkozó hipotézis volt a 

beszédarány eloszlásával kapcsolatban, hogy a páciens intonációs egységeinek száma árhatóan 

magasabb, mint a terapeutáé. A második ülés perspektíva használatában az elsı üléshez képest 

eltéréseket vártunk. Ezek a hipotézisek a NP használat idıbeli változásaival voltak 

összefüggésben.  

 

A NP 4 aspektusainak vizsgálatára használt változók a következık voltak (részletes leírást lásd 

az 1. FEJEZET-ben):  

1. Igeidı, deixis (fizikai aspektus)  

2. Diegézis, ige szám, és személy (szujektivitás aspektus) 

3. Fokalizáció, ágencia, páciencia (intencionalitás aspektus) 

4. Pszichés narratív szint (pszichés narratív szint) 

5. Megjegyzések: kontextuális információk az adott intonációs egységrıl (szünet, zajok, 

nevetés, köhögés) 

 

Ezen változóknak és az általuk felvehetı értékeknek részletes leírását az 1. FEJEZETBEN már 

tárgyaltuk, itt csak felsoroljuk ıket: 

Igeidı: múlt (1), jelen (2), jövı (3) 

Deixis: nincs (o), közelítı (1), távolító (2), vegyes (3) 

Diegézis: homodiegetikus (1), heterodiegetikus (2), pszeudodiegetikus (3) 

Ige szám: egyes szám (1), többes szám (2) 

Ige személy: elsı (1), második (2), harmadik (3) 

Fokaliáció: externális (1), internális (2) 

Ágencia: szelf (1), selfrész (2), tárgy (3), más (4), nincs (5) 

Paciencia: szelf (1), selfrész (2), tárgy (3), más (4), nincs (5) 

Pszichés narratív szint: analizált itt-és-most (1), narrátor (2), karakter (3) 

Megjegyzések: nincs (o), szünet (1), minimál válaszok (2), nevetés (3), testi zajok (4) 

 

Az egyes változók leíró statisztikája az elsı és a második ülésrıl, a páciens és terapeuta 

használati mintázatának összehasonlítása, valamint a két ülés közötti változásokra 

vonatkozó hipotézisek tesztelése 

 

Az alábbi elemzésekbıl kivontuk a terapeuta azon megnyilvánulási egységeit, amelyek 

a beszélgetés közbeni minimál-válaszokat tartalmazták, tehát azt a célt szolgálták, hogy amíg a 
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páciens beszél, és a terapeuta hallgat, a terapeuta ily módon jelezze a páciens felé, hogy követi 

az elbeszélést, figyelmérıl biztosítsa, és gondolatainak további kifejtésére bíztassa. Ezekben az 

intonációs egységekben a terapeuta tipikusan a hmm, ühm, aha, igen kifejezéseket használta. 

Ezeket a kifejezéseket a kódolás során nem tudtuk perspektíva szempontjából értelmezni, így 

majd minden változóra non-applicable kódot adtunk. Ez alól kivételt képezett a beszélı 

megjelölése (ami terapeuta volt, vagyis 2-es kód), és a megjegyzés rovatban a minimál-válasz 

kategória, melyet kimondottan az ilyen jellegő megnyilvánulások jelölésére hoztunk létre. 

Amennyiben ezeket az intonációs egységeket bevonjuk az adatelemzésbe, nagyon megnıtt 

volna a hiányzó adatok száma, és ez eltorzította volna a többi adat elemzésének eredményeit. 

Ezért azt választottuk, hogy a terapeuta ilyen jellegő megnyilvánulásait külön elemezzük.  

A táblázatokban található számok azoknak az intonációs egységeknek a számán 

alapulnak, melyekben az adott változó egy bizonyos értéket vett fel. Így is voltak azonban 

olyan intonációs egységek, amelyekre egy adott változó nem volt értelmezhetı. Ezeket a non-

applicable (0) kategórával jeleztük.   

Összességében az elsı ülésen 923 intonációs egységet elemeztünk, ebbıl 740 a páciens, 

183 pedig a terapeuta szájából hangzott el. Az arányok szempontjából ez megközelítıleg 8o-2o 

százalékos arány a páciens javára. A második ülésen összesen 1260 intonációs egységet 

elemeztünk, amibıl 1113 a páciens, 147 pedig a terapeuta szájából hangzott el, ami 

megközelítıleg 88-12 százalékos arányt jelent a páciens javára (részletes adatokat lásd 

Melléklet: 2. TÁBLÁZAT).  

Szignifikáns különbségek megállapítása: a kategóriás változók elemzésekor jellemzı 

volt a nagy elemszám. Mivel a szignifikáns különbségek kimutatására egy érzékeny tesztet, a 

chi-négyzet próbát választottuk, ezért néhány esetben elıfordult, hogy szignifikáns 

eredményeket kaptunk ott is, ahol ez a kategóriák százalékos arányának összevetésekor nem 

volt realisztikus (pl. 1-2 százalékos eltérés volt). Ennek a problémának a kezelésére azt a 

módszert választottuk, hogy csak abban az esetben tekintettük valóban szignifikánsnak a 

perspektíva mintázatok közötti különbséget, ha a kategóriák között minimálisan 5 százalékos 

eltérés volt. Olyan is elıfordult, hogy bizonyos esetekben a kereszttáblák egy cellájába 

túlságosan alacsony számú eset került. Ilyenkor a chi-négyzet próba nem alkalmazható. Ezt a 

problémát úgy kezeltük, mikor egy kategóriába 5-nél kisebb elemszám volt tapasztalható, 

akkor a két-oldalú Fisher-exact tesztet használtuk. 

 

A NP fizikai aspektusa 
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Igeidı 

Az elsı ülésen a beszélık által használt igeidık eloszlása azt mutatta, hogy 

összességében a múlt idı használata dominált (47,o2%), ennél valamivel alacsonyabb volt a 

jelen idı használati aránya (42,8o%), míg jóval kevesebb jövı idejő intonációs egységet 

használtak a beszélık (4,33%) (részletesen lásd Melléklet: 3. TÁBLÁZAT). Ezen belül, 

kereszttábla mutatja a terapeuta és páciens által használt igeidık eloszlását (Melléklet:   13. 

TÁBLÁZAT). Ebbıl jól látható, hogy a páciens arányában több múlt idıt (51,76%) használ, 

mint jelen idıt (39,19%), míg a terapeuta éppen fordítva: több mint kétszer akkora arányban 

használ jelen idıt (57,38%), mint múlt idıt (27,87%). A kettejük használati mintázata közti 

különbség szignifikáns (chi-négyzet = 34,45, df  = 3, p<0,0001). 

A második ülésen a beszélık által használt intonációs egységek többsége jelen idejő 

volt, 69,21%, míg a múlt idı ennél jóval kisebb arányban, 26,9o%-ban szerepelt, a jövı idı 

pedig nagyon alacsony arányban (1,67%) (Melléklet: 3. TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta 

használati mintázatait kereszttábla mutatja (Melléklet: 13. TÁBLÁZAT). Ebbıl kiolvasható, 

hogy a páciensre és a terapeutára is igaz a fenti eloszlási arány: legmagasabb arányban 

mindketten a jelen idıt használták intonációs egységeikben (páciens: 7o,26%, terapeuta: 

61,22%) , ezt követte a múlt idı használata (páciens: 26,68%, terapeuta: 28,57%) majd a 

rendkívül alacsony arányú jövı idı használat (páciens: 1,35%, terapeuta: 4,o8%). A chi-

négyzet próba, bár a chi értéke itt valamivel kisebb volt, de itt is szignifikáns eltérést mutatott a 

beszélık eloszlás-mintázataiban (chi négyzet = 18, 91, df = 3, p < 0,001). 

 A két ülés használati mintázatait összevetve azt találjuk, hogy míg az elsı ülésen 

összességében legmagasabb arányú a múlt idı használata volt (múlt idı: 47,o2%, jelen idı: 

42,o8%), addig a második ülésen a jelen idejő intonációs egységek használata volt többségben 

(múlt idı: 26,9o%, jelen idı: 69,21%). A két ülés használati mintázatának eltérése szignifikáns 

különbséget mutatott (chi-négyzet = 157,13, df  = 3, p<0,0001). A páciens és terapeuta adatait 

külön kereszttáblával vizsgálva azt találtuk, hogy míg a páciens az elsı ülésen 51,76%-ban 

múlt idıt használt, a második ülésen ez az arány 26,68%-ra csökkent, ezzel párhuzamosan a 

jelen idı használata az elsı ülésen 39,19% volt, míg a második ülésen 7o,26%. A páciens 

igeidı használati mintázatinak különbsége a két ülésen a 13. táblázatból olvasható ki 

(Melléklet: 13. TÁBLÁZAT), mely alapján a chi-négyzet próba szignifikáns különbséget adott 

(chi-négyzet =179, 78, df  = 3, p<0,0001).  A terapeuta igeidı használati mintázataiban 

(Melléklte: 13. TÁBLÁZAT) a két ülés között nem mutatható ki eltérés (chi négyzet = 1,78, df 

= 3, p = 0, 61). 
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Deixis 

Az elsı ülésen deixis használatának gyakorisági vizsgálata azt mutatja, hogy a beszélık 

az intonációs egységek többségében semmiféle deixist nem használtak (43,88%) (lásd 

Melléklet: 4.  TÁBLÁZAT), míg az intonácós egységek közelítıleg egy-harmadában (3o,66%) 

távolító deixist használtak, ennél jóval kisebb arányban használtak közelítı deixist (19,o7%), 

míg a vegyes deixis használata egészen alacsony arányú volt (6,39%). A páciens és terapeuta 

használati mintázatának összevetését kereszttábla mutatja (lásd Melléklet: 14. TÁBLÁZAT), 

melybıl kiolvashatjuk, hogy a páciens nagy arányban produkál deixist nem tartalmazó 

intonációs egységeket (4o,95%), valamint azt, hogy a terapeuta megszólalásainak felében 

egyáltalán nem használ deixist (55,74%), vagyis deixis használata kisebb arányú mint a 

páciensé. Mindkét beszélı ennél kisebb arányban használ távolító deixist. A páciens használati 

aránya 32,7o%, míg a terapeutáé 22,4o%. A közelítı deixis használati aránya a páciens 

esetében 19,19%, míg a terapeutánál 18,58. A vegyes deixis használata a páciensnél 7,16%, 

míg a terapeutánál 3,28%. Kettejük deixis használati mintázatának eltérése szignifikáns (chi-

négyzet = 15,88, df = 3, p<0, 001). 

 A második ülésen a beszélık összességében az intonációs egységek mintegy 6o,71%-

ban nem használtak deiktikus markert (részletesen lásd Melléklet: 4. TÁBLÁZAT). Ezt követte 

a távolító deixisek használata (2o,32%) majd a közelítı deixiseké (16,43%). A vegyes deixis 

használati aránya a második ülésen 2,54%. A páciens és terapeuta használatára lebontva ezeket 

az arányokat azt találjuk, hogy míg a páciens használati mintázata az elıbbihez hasonlóan 

alakult a második ülésen (nincs deixis: 59,o3%, távolító: 21,74%, közelítı: 16,8o%, vegyes: 

2,43%), a terapeuta használati mintázatában nagyobb arányban szerepel a közelítı deixis 

(13,61%), mint a távolító (9,52%) (lásd Melléklet: 14. TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta 

használata itt is szignifikánssan eltér (chi-négyzet =15,29, df  = 3, p<0,01). 

 A két ülés használati mintázatait összevetve megállapíthatjuk, hogy az elsı üléshez 

képest a második ülésen összességében mintegy 2o százalékkal magasabb a deixis nélküli 

intonációs egységek aránya (elsı ülés: 43,88%, második ülés: 6o,71%), a távolító deixisek 

aránya mintegy 1o százalékkal csökkent (elsı ülés: 3o,66%, második ülés: 2o,32%), míg a 

vegyes deixisek használata harmadával csökkent (elsı ülés: 6,39%, második ülés: 2,54%). Ez a 

mintázat beli eltérés a két ülés között szignifikáns volt (chi-négyzet =72,34, df  = 3, p<0,0001). 

A páciens használati mintázatában a távolító deixisek aránya az elsı üléssen 32,7o%-ról a 

második ülésen 2o,32%-ra csökkent. A terapeuta esetében 22,4o%-ról 9,52%-ra csökkent 

ugyanez (lásd Melléklet: 14. TÁBLÁZAT). Minkét beszédpartner esetében szignifikáns 
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változás volt kimutatható a két ülés perspektiva-használati mintázataiban (páciens: chi négyzet 

= 73,01, df =3, p < 0,0001, terapeuta chi-négyzet = 13,37, df  = 3, p<0,01). 

 

A NP szubjektivitás aspektusa 

 

Diegézis 

Az elsı ülésen a beszélık által használt diegézisek eloszlása (lásd Melléklet: 5. 

TÁBLÁZAT) azt mutatja, hogy a beszélık összesítve nagyobb arányban használtak 

homodiegézist (56,34%), mint heterodiegézist (38,24%), pszedudodiegézist pedig csak kis 

arányban (3,14%). Ezen belül a páciens több homodiegézist (67,3o%) és kevesebb 

heterodiegézist (27,7o%) használt, a terapeuta pedig fordított arányban, több heterodiegézist 

(8o,87%) és kevesebb homodiegézist (12,o2%) (lásd Melléklet: 15. TÁBLÁZAT). A kettejük 

mintázata közti különbség szignifiikáns (chi négyzet = 195,69, df = 3, p<0.0001). 

A második ülésen a beszélık által összességében használt diegézisek között legnagyobb 

arányban homodiegézis szerepelt (59,52%), ezt követte a heterodiegézis (35,4o%), majd kis 

arányú pszeudo-diegézis használata (4,44%) (lásd Melléklet: 5. TÁBLÁZAT). Míg a páciens 

használati mintázata megegyezett a fent leírtakkal (homodiegézis: 64,o6%, heterodiegézis: 

3o,91%, pszeudodiegézis: 4,85%), a terapeuta használati mintázatában ezzel ellentétben a 

heterodiegézis szereplet legnagyobb arányban (69,39%), ezt követi a homodiegézis aránya 

(25,17%), majd a pszeudodiegézis (1,36%) (lásd Melléklet: 15. TÁBLÁZAT). Kettejük 

mintázata között ismét szignifikáns különbséget találtunk (chi négyzet = 122,01, df = 3, 

p<0.0001). 

A két ülést összevetve azt találjuk, hogy az elsı és második ülés összesített 

mintázatában nincs különbség, a páciensre és terapeutára lebontva azonban kimutatható a 

változás a terapeuta oldaláról (lásd Melléklet: 15. TÁBLÁZAT): míg az elsı ülésen a terapeuta 

heterodiegézis használatának aránya 8o,87% volt, a második ülésen ez az arány 69,39%. A 

homodiegézis használata az elsı ülésen 12,o2%, míg a második ülésen ez az arány 25,17% (chi 

négyzet =9,73, df = 3, p<0.05). A páciens esetében nincs eltérés a két ülés használati 

mintázataiban (lásd: Melléklet: 15. TÁBLÁZAT). 

 

Ige szám  

Az elsı ülésen a beszélık az intonációs egységekre értelmezett igehasználatban jóval 

nagyobb arányban használtak egyes számú igéket (82,77%), mint többes számúakat (11,16%) 

(lásd Melléklet: 6. TÁBLÁZAT), ez a páciens és a terapeuta egyenkénti használatára lebontva 
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is elmondható: a páciens 83,38%-ban használt egyes számú, és 1o,95%-ban többes számú 

igéket, míg a terapeuta 8o,33%-ban használt egyes számú, és 12,o2%-ban többes számú igéket. 

Kettejük használati mintázata között nem mutatható ki különbség (Melléklet: 16. 

TÁBLÁZAT). 

A második ülésen a beszélık szintén nagyobb arányban használtak egyes számú 

(89,37%) igéket, mint többes számúakat (8,41%) (lásd 6. TÁBLÁZAT), ami a páciens és 

terapeuta egyéni használatára lebontva is elmondható. A páciens 89,58%-ban használt egyes 

számú igéket, 8,72% volt a többes szám aránya, míg a terapeuta 87,76%-ban használt egyes 

számot, és 6,12%-ban többes számot (lásd 16. TÁBLÁZAT). Kettejük használati mintázata 

között nem mutatható ki különbség.  

A két ülés adatait összevetve azt találjuk, hogy az igeszám használata összességében 

eltérı a két ülés között (Melléklet: 6. TÁBLÁZAT). Míg az elsı ülésen az egyes szám 

használata 82,77% volt, addig a második ülésen ez az arány 89,37 (chi négyzet = 27, 33, df = 

2, p < 0,0001). A páciens esetében az egyes szám használati aránya az elsı ülésen 83,38%, míg 

a második ülésen ez az arány 89,58% (lásd Melléklet: 16. TÁBLÁZAT), ami szignifikáns 

eltérést mutat a két ülés perspektíva-használati mintázatati között (chi négyzet = 25,52, df = 2, 

p < 0,0001). A terapeuta használati mintázatában nem találtunk eltérést a két ülés között.  

 

Ige személy 

Az elsı ülésen az ige személy használatában összesítve a harmadik személy használata 

a leggyakoribb (51,14%), ezt követi az elsı személy használata (29,9o%), míg a második 

személy (7,48%) és az általános alany (5,63%) használatának aránya ennél jóval alacsonyabb 

(lásd Melléklet: 7. TÁBLÁZAT). A páciens egyéni használati mintázatában is hasonló 

tendencia mutatható ki (harmadik személy: 53,51%, elsı személy: 33,38%, általános alany: 

6,22%, második személy: 1,49%), míg a terapauta szintén a harmadik személyt használta 

legnagyobb arányban (41,53%), azonban ezt a második személy nagy arányú használata követi 

(31,69%), majd az elsı személy: 15,85%, és végül az általános alany: 3,28% (lásd Melléklet: 

17. TÁBLÁZAT). A teraputa és páciens használati mintázata közti eltérés szignifikáns (chi 

négyzet = 201.79, df = 4, p< 0,0001). 

A második ülésen az ige személy perspektívájának használatában összesítve a hamadik 

személy dominál, 49,29%-al, ezt követi az elsı személy használata 28,25%, míg a második 

személy (15,87%) és általános alany (4,37%) használata ennél jóval kisebb mértékő (lásd 

Melléklet: 7. TÁBLÁZAT). A beszélık egyéni használatára lebontva azt találjuk, hogy a 

páciens,  ehhez hasonló arányokat produkál, amennyiben perspektíva használatában a 
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harmadik személyő perspektíva aránya 49,33%, az elsı személyé 29,74%, a második személyé 

14,65%, míg az általános alany használata 4,58% (Melléklet: 17. TÁBLÁZAT). A terapeuta 

esetében a harmadik személyő perspektíva használati aránya 48,98%, ezt a második személyő 

perspektíva aránya követi 25,17%-al, majd az elsı személyé 17,o1%-al, és végül az általános 

alany használata: 2,72%-al (Melléklet: 17. TÁBLÁZAT). A beszélık perspektíva használati 

mintázata itt is szignifikánsan eltér (chi négyzet =28,93, df = 4, p< 0,0001). 

A két ülés perspektíva használati mintázatait összevetve az tőnik ki, hogy a második 

ülésen a második személy használatának aránya magasabb volt (15,87%) az elsı üléshez 

képest (7,48%) (Melléklet: 7. TÁBLÁZAT). A két ülés perspektíva-használati mintázata 

szignifikánsan eltér (chi négyzet = 51,77, df = 4, p< 0,0001). A páciens és terapeuta egyéni 

használatára lebontva az adatokat azt találjuk (lásd Melléklet: 17. TÁBLÁZAT), hogy míg a 

páciens az elsı ülésen a második személyő perspektívát 1,49%-os arányban használta, a 

második ülésen ez az arány 14,65% volt. Ez az eltérés szignifikáns különbséget ad a két ülés 

használati mintázatai között (chi négyzet = 106,73, df = 4, p< 0,0001). A terapeuta használati 

mintázatában azt találjuk, hogy míg az elsı ülésen 31,69%-os arányban használt második 

személyő perspektívát, addig a második ülésen ez az arány 25,17%, tehát itt a páciensével 

ellentétes irányú a változás, ez azonban nem ad szignifikáns különbséget. 

 

A NP intencionalitás aspektusa 
 

Fokalizáció 

Az elsı ülésen a fokalizáció használatában kis mértékben az internális fokalizáció 

dominált (51,46%) az externálissal szemben (45,83%) (lásd 8. TÁBLÁZAT), a páciens és a 

terapeuta használati mintázatára lebontva azt találtuk, hogy minketten nagyobb arányban 

használtak internális fokalizációt a páciens esetében azonban ez az arány kissé magasabb volt 

(lásd 18. TÁBLÁZAT), és bár ez az eltérés szignifikáns különbséget mutatott a chi-négyzet 

próba alapján (chi négyzet = 12,83, df = 2, p< 0.001), a százalékos eltérés a két beszélı 

fokalizáció mintázatai között 5% alatt maradt, tehát eredeti kikötésünket, miszerint a 

százalékosan alacsony eltéréseket nem vesszük szignifikánsnak, ebben az esetben is 

alkalmaztuk.  

A második ülésen összességében internális fokalizációt használtak nagyobb arányban a 

beszélık, mintegy 56,75%-ban, míg externális fokalizációt 42,06%-ban (lásd Melléklet: 8. 

TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta egyéni mintázatait vizsgálva azt találtuk, hogy a páciens 

54,81%-ban használt internális, 44,56%-ban externális fokalizációt. Ez az arány a terapeutánál 
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71,43% és 23,13% volt (lásd Melléklet: 18. TÁBLÁZAT). A terapeuta és a páciens perspektíva 

használati mintázatati között szignifikáns különbséget találtunk (chi négyzet = 45,77, df = 2, 

p< 0.0001). 

A két ülés összevetése azt mutatta, hogy az elsı ülésen és a második ülésen az 

internális-externális fokalizáció összesített használatának mintázatai között nem volt eltérés 

(Melléklet: 8. TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta használati mintázatait vizsgálva azt 

találtuk, hogy a páciens perspektíva használati mintázataiban nem volt eltérés a két ülés között. 

A páciens az elsı és második ülésen hasnzált externális fokalizáció aránya 46,22% és 44,56%, 

míg az internális fokalizáció használata a két ülésen 52,o3% és 54,81% volt, ami nem adott 

szignifikáns különbséget (Melléklet: 18. TÁBLÁZAT). A terapeuta mintázataiban viszont 

eltérést mutatott: az elsı ülésen 44,26%-ban használt externális fokalizációt, míg a második 

ülésen ez az arány 23,13%-ra csökkent. Az elsı ülésen a terapeuta által használt internális 

fokalizáció aránya 49,18% volt, a második ülésen ez az arány 71,435-ra nıtt (Melléklet: 18. 

TÁBLÁZAT). A két ülés használati mintázatai között szignifikáns különbséget találtunk (chi 

négyzet = 17,44, df = 2, p< 0.001).  

 

Ágencia 

Az elsı ülésen a beszélık az intonációs egységek összességében a leggyakrabban más-

ágenciát (26,22%), tárgy-ágenciát (25,14%), és szelf-ágenciát (24,92) produkáltak, körülbelül 

azonos arányban, ebben a sorrendben (lásd Melléklet: 9. TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta 

használati mintázatában azonban jelentıs eltérés mutatkozott, mivel a páciens a szelf-ágenciát 

(28, 38%) használta legnagyobb arányban, ezt követte a más-ágencia (26,35%), majd a tárgy-

ágencia (20,41%) (Melléklet: 19. TÁBLÁZAT). A terapeuta pedig túlnyomó többségben tárgy-

ágenciát használt (44.26%), ennél jóval alacsonyabb mértékben más-ágenciát (25,68%), szelf-

ágenciát pedig egészen kis mértékben (10,93%) (Melléklet: 19. TÁBLÁZAT). A kettejük 

használatának mintázata szignifikánsan eltért (chi négyzet = 60,76, df = 5, p< 0,001). 

A második ülésen a beszélık legnagyobb arányban tárgy-ágenciát használtak (4o,56%), 

ezt követte a szelf-ágencia használata (27,78%), majd a más-ágencia (23,81%) (Melléklet: 9. 

TÁBLÁZAT). Az ágencia használatot a páciens és terapeuta használatára lebontva azt találtuk, 

hogy a páciensnél a használati mintázat a fentiekhez hasonlóan alakult (tárgy: 39,89%, szelf: 

28,93%, más: 23,54%) (Mellklet: 19. TÁBLÁZAT). A terapeutánál ezek az arányok egy kicsit 

eltértek. Legnagyob arányban ı is a tárgyágenciát használta, ami 4o,56% volt, ezt követte a 

más-ágencia, 25,85%-kal, majd a szelf-ágencia, 19,o5%-kal (Melléklet: 19. TÁBLÁZAT). A 
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beszélık perspektíva használati mintázatatában a második ülésen is eltérés mutatkozott (chi 

négyzet = 14, df = 5, p< 0.05). 

Összevetve a két ülése használati mintázatát összességében azt találjuk, hogy a második 

ülésen jóval nagyobb volt a tárgy-ágencia aránya (elsı ülés: 25,14%, második ülés: 4o,56%) 

(Melléklet: 9. TÁBLÁZAT), ami szignifikáns eltérést adott a két ülés használati mintázatai 

között (chi négyzet = 134,53, df = 5 , p< 0.0001). Az egyéni használati mintázatokra lebontva 

(lásd Melléklet: 19. TÁBLÁZAT), a páciensnél azt találtuk, hogy míg az elsı ülésen az általa 

használt tárgy-ágencia 2o,41% volt, a második ülésen ez az arány 39,89%-ra nıtt, és míg az 

elsı ülésen az ágenst nem tartalmazó intonációs egységek aránya 18,11% volt, addig a második 

ülésen ez az arány csak 4,94%. A páciens perspektíva hasnzálati mintázatában a két ülés között 

szignifikáns különbség volt (chi négyzet = 146,69, df = 5, p< 0.0001). A terapeuta esetében 

nem találtunk különbséget a két ülés használati mintázatai között. 

 

Páciencia 
Az elsı ülésen a beszélık az intonációs egységek túlnyomó arányában nem jelöltek 

meg pácienst (35,54%), ezt követte a más-páciencia (33,91%), majd a tárgy-páciencia 

használatának aránya (11,7o%) (lásd Melléklet: 10. TÁBLÁZAT). A páciens –terapauta 

lebontásban azt találjuk (lásd Melléklet: 20. TÁBLÁZAT), hogy a páciens többségében más-

pácienciát használ (35,14%), és ezt követi azoknak az intonációs egységeknek az aránya, 

melyekben nem használ pácienst (34,46%), majd harmadikként, jóval kisebb arányban a szelf-

páciencia (12,7o%) következik. A terapeuta  nagyobb arányban használ olyan intonációs 

egységeket ahol nem jelenik meg páciens (39,89%), ezt követi a más-páciencia (28,96), majd 

tárgy páciencia (18,o3%) viszonylag magas aránya (lásd 20. TÁBLÁZAT). A két beszélı 

mintázata itt is szignifikánsan eltér (chi négyzet = 31,41, df = 5, p< 0.0001).  

A második ülésen összességében a más páciencia szerepel legnagyobb arányban 

(51,35%) (lásd Melléklet 10. TÁBLÁZAT). Ezt követi azoknak az intonációs egységeknek az 

aránya ahol nincs páciens megjelölve (35,00%), majd jóval kisebb mértékben a tárgy-páciencia 

aránya (7,30%). A beszélık egyéni használati mintázataira lebontva azt találjuk, hogy mind a 

páciens használati mintázata, mind pedig a terapeutáé az elıbbiekhez nagyon hasonlóan alakult 

(lásd Melléklet: 20. TÁBLÁZAT). A páciens esetében más: 51,57%, nincs: 35,31%, tárgy: 

6,92%, a terapeuta esetében más: 49,66%, nincs: 32,65%, tárgy: 10,20%. A két beszélı 

perspektíva használati mintázatában nem mutatható ki különbség. 

Összevetve a két ülés használati mintázatait azt látjuk, hogy összességében a második 

ülésen a más páciencia aránya (51,35%) meghaladja az elsı ülés arányát (33,91%), míg a szelf-
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páciencia aránya csökken (3,49%) az elsı üléshez képest (1o,62%) (Melléklet: 10. 

TÁBLÁZAT). Ez a különbség szignifikáns eltérést mutatott a két ülés perspektíva használati 

mintázatában (chi négyzet = 124,63, df = 5, p< 0.0001). A beszélık egyéni használati 

mintázataira lebontva hasonló trendet figyelhetünk meg: a második ülésen a beszélık nagyobb 

arányú más-pácienciát, és kisebb arányú szelf-pácienciát használnak az elsı üléshez képest 

(Melléklet: 20. TÁBLÁZAT). A páciensnél a második ülésen a más-páciencia aránya 51,57%-

ra nıtt az elsı ülésen produkált 35,14%-hoz képest, míg a szelf-páciencia aránya a második 

ülésen 3,86%-ra csökkent az elsı ülésen használt 12,7o%-hoz képest. A terapeuta 

használatában a más-páciencia használati aránya a második ülésen 49,66%-ra nıtt az elsı 

ülésen produkált 28,96%-hoz képest, míg a nincs-páciencia aránya 39,89%-ról 32,65%-ra 

csökkent. A két ülés mintázati közti eltérés mindkét beszélı esetében szignifikáns volt 

(páciens: chi négyzet = 112,80, df = 5, p< 0.0001, terapeuta: chi négyzet = 16,49, df = 5, p< 

0.01). 

  

A NP pszichés narratív szint aspektusa 
 

Az elsı ülésen pszichés narratív szintek közül a beszélık legnagyobb arányban a 

narrátor szintet használták, ezt követte körülbelül hasonló arányban az analizált-itt-és-most 

szintje, és a karakter szint (lásd Melléklet: 11. TÁBLÁZAT). Az analizált és terapeuta 

használati mintázatait összevetve (lásd Melléklet: 21. TÁBLÁZAT) azt találjuk, hogy a 

páciensnél a narrátor szint órisái többségben szerepel (72,16%), ezt követi a karakter szint 

(16,35%), majd az analizált szintje egészen kis arányban (9,59%). A terapeuta ettıl eltérıen 

intonációs egységeinek mintegy felében használja a narrátor szintet (52,46%), és ezt követi az 

analizált szintje (27,32 %), majd a karakter szint (14,75%).  Kettejük használati mintázatának 

eltérése szignifikáns (chi négyzet = 50,95, df = 3, p < 0,0001). 

A második ülésen a beszélık összesítve legnagyobb arányban a narrátor szintet 

használták (41,75%), ezt követte a terápia-itt-és-most szintjének aránya (3o,87%), majd a 

karakter szint (26,51%) (lásd, Melléklet: 11. TÁBLÁZAT). A páciens és terapeuta egyéni 

használatára lebontva, azt találtuk, hogy ez az arány a páciensnél kissé máshogy alakult: 

narrátor szint, 42,86%, karakter szint, 28,75%, a terápia-itt-és-most szintje, 27,94% (lásd, 

Melléklet: 21. TÁBLÁZAT). A terapeuta esetében viszont a terápia-itt-és-most szintje 

szerepelt legnagyobb arányban: 53,o6%, ezt követte a narrátor szint: 33,33%, majd a karakter 

szint: 9,52%. A két beszélı használati mintázata szignifikánsan eltért (chi négyzet = 67,09, df 

= 3, p< 0.0001).  
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Összevetve a két ülés használati mintázatait összesítve azt találtuk, hogy a narrátor szint 

használata az elsı ülésen produkált 68,26%-ról a második ülésen 41,75%-ra csökkent, míg a 

terápia-itt-és-most szintjének használata az elsı ülésen produkált 13,11%-ról a második ülésen 

3o,87%-ra nıtt (Melléklet: 11. TÁBLÁZAT). A karakter siznt használata az elsı ülésen 

produkált 16,o3%-ról a második üléssen 26,51%-ra nıtt. Ez az eltérés szignifikáns különbséget 

mutatott a két ülés perspektíva-használati mintázatai között (chi négyzet = 179,03, df = 3, p< 

0.0001). A beszélık egyéni mintázataira lebontva azt találtuk, hogy a páciens esetében a 

narrátor szint használata az elsı ülés 72,16%-áról, 42,86%-ra csökkent, míg a második ülésen, 

a terápiás-itt-és-most perspektívájának használata az elsı ülésen produkált 9,59%-ról 27,94%-

ra nıtt a második ülésen, és a karakter szint használata az elsı ülésen produkált 16, 35%-ról 

28,75%-ra nıtt a második ülésen (Melléklet: 21. TÁBLÁZAT). Ezek az eltérések szignifikáns 

különbséget mutattak a két ülés perspektíva használati mintázatai között a páciens esetében 

(chi négyzet = 180,28, df = 3, p< 0.0001). A terapeuta használati mintázata szintén eltért a két 

ülésen (Melléklet: 21. TÁBLÁZAT). A terápia-itt-és-most szintje az elsı ülésen produkált 

27,32%-ról a második ülésen 53,o6%-ra nıtt, míg a narrátor szint használata az elsı ülés 

52,46%-áról a második ülésen 33,33%-ra csökkent. A karakter szint használata az elsı ülés 

14,75%-ról, a második ülésen 9,52%-ra csökkent. Ezek a különbségek a terapeuta esetében is 

perspektíva használati mintázatok szignifikáns eltéréséhez vezettek a két ülés között (chi 

négyzet = 22,82, df = 3, p< 0.0001). 

 

Megjegyzések 

Ebben a kategóriában a szünetet, nevetést, egyéb testi zajokat vizsgáltuk, a terapeuta minimál 

válaszait itt sem vontuk be az analízisbe. Az intonációs egységek többségében semmiféle 

megjegyzés nem szerepelt (91,oo%), ott ahol ilyesmi volt, az többnyire szünetet jelentett 

(7,69%), aminek nagyobb részét a páciens produkálta (lásd 12. TÁBLÁZAT). A második 

ülésen az intonációs egységek 98,81%-ban nem szerepelt megjegyzés, a fennmaradó 1,19%-

ban szerepelt a szünetek aránya. A két ülést összevetve azt találjuk, hogy a második ülésen 

lényegesen kisebb volt a szünetek aránya az elsıhöz képest (chi-négyzet = 71,11, df = 3, p < 

0,0001), aminek többségét itt is a páciens produkálta (lásd Melléklet: 22. TÁBLÁZAT).  

 

A terapeuta minimál válaszainak eloszlása a két ülésen 
 
A terapeuta minmál válaszai a két ülésen a következı képen oszlottak meg. Az elsı ülésen a 

terapeuta minimál válaszainak száma 79 volt, míg a második ülésen ez a szám 40. A terapeuta  
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többi intonációs egységeit figyelembe véve, melyek száma 183, és 147 volt a két ülésen ebben 

a sorrendben, a terapeuta megszólalásainak összesített száma az elsı ülésen 262 volt, míg a 

második ülésen ez a szám 187. A minimál válaszoknak a terapeuta összes megszólalásához 

viszonyított arányát tekintve, ez az elsı ülésen 30,15%, míg a második ülésen  21,39% volt. A 

második ülésen tehát visszaesett a minimál válaszok aránya a terapeuta beszédében, az elsı 

üléshez képest. 

 

Az affektus telítettség változására vonatkozó hipotézis tesztelése 

 

Az affektus telítettség mérésére a következı változók által felvett értékeket használtuk: homo-

diegézis, jelen idı, egyes szám, elsı személy, pszichés narratív szint karakter szintje, internális 

fokalizáció. Az egyes intonációs egységeket ez alapján lepontozva a GLM keretében 

összevetettük a két ülést (lásd alább, 22-23-24. TÁBLÁZAT). Az affektus telítettségi skála 1-6 

értékig terjedı értékeinek a két ülésre vetített eloszlása megfelelt a normál eloszlásnak. Az elsı 

ülés affektus-telítettségének átlaga 2,79, volt, míg a második ülés átlaga 3,29. Ez alapján 

szignifikáns eltérés volt kimutatható a két ülés affektus-telítettsége között (F = 39,23, df = 1, p 

< 0, 0001). Ez igazolta hipotézisünket, miszerint az affektus telítettség kifejezése nıtt a 

második ülésen. A páciens intonációs egységeinek átlagos affektus-telítettsége összességében 

3,18 volt a két ülésen, míg a terapeutánál ez az érték 2,48 volt. Ez szignifikáns eltérést adott a 

páciens és terapeuta intonációs egységeinek affektus telítettsége között (F = 81,65, df = 1, p < 

0, 0001). A beszélık (terapeuta és páciens) és az ülés száma (elsı és második) között nem volt 

szignifikáns interakció, ami azt jelenti, hogy a terapeuta és a páciens esetében az affektus 

telítettség hasonló mértékben nıtt a második ülésre (F = 0,04, df = 1, p = 0,83).  

 

22. Táblázat. Az Általános Lineáris Modell analízis segítségével az affektus telítettség 
tekintetében talált különbségek az elsı és a második ülés között 
 
 Elsı ülés (923)Második ülés (1260)
 Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték

Affektus  
telítettség

2,79 1,29 3,3 1,11 39,23 3,2183 0,0001 
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23. Táblázat. Az Általános Lineáris Modell analízis segítségével az affektus telítettség 
tekintetében talált különbségek a páciens és a terapeuta között. 
 
 Páciens (1853)Terapeuta (330)
 Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték

Affektus 
 telítettség

3,19 1,19 2,48 1,2 81,65 3,2183 0,0001 

 
 
24. Táblázat. Az Általános Lineáris Modell analízis segítségével az affektus telítettség 
tekintetében talált különbségek a páciens és a terapeuta között az egyes üléseken: az 
interakció nem volt szignifikáns. 
 
 
 Elsı ülés Második ülés    
 Páciens (740) Terapeuta 

(183) 
Páciens 
(1113) 

Terapeuta 
(147) 

 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-
érték 

Affektus  
telítettség 

2,92 1,29 2,29 1,17 3,37 1,08 2,72 1,19 0,04 3,2183 0,83 

 

 
A NP szabályozó funkciójára vonatkozó hipotézisek tesztelése 
 

A NP váltásokat affektus-telítettség szabályozásának szempontjából a következı módon 

különítettük el, az alapján, hogy önszabályozásról, vagy kölcsönös szabályozásról van szó:  

1. Páciens által produkált intonációs egységet egy másik páciens által produkált intonációs 

egység követ: PP 

2. Páciens által produkált intonációs egységet a terapeuta által produkált intonációs egység 

követ: PT 

3. Terapeuta által produkált intonációs a terapeuta által produkált intonációs egység követ: TT 

4. Terapeuta által produkált intonációs egységet a páciens által produkált intonációs egység 

követ: TP. 

Ezután mindenegyes intonációs egységet egy szekvencia-kóddal ellátva a GLM modell 

keretében elemeztük a szekvencia-típusok affektus telítettségi mutatóit. Ebbe a vizsgálatba 

bevontuk a terapeuta minimál válaszait is. A különféle szekvenciák átlagos affektustelítettségét 

ülésekre lebontva a 25. TÁBLÁZAT tartalmazza. Eredményeink azt mutatják, hogy a 

legnagyobb affektus-telítettsége a PP szekvenciáknak (3,12), és a TP szekvenciáknak (3,22) 

volt, ezt követte a TT szekvenciák átlaga (2,52), végül legalacsonyabb affektus telítettsége a 

PT szekvenciának volt (1, 50). Összesítve szekvenciák közti affektus telítettség különbsége 
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szignifikáns volt (F = 86,54, p < 0,0001). Az egyes üléskre lebontva hasonló sorrendet kapunk, 

némileg eltérı átlagokkal (27. TÁBLÁZAT). Ezen belül a PP és TP szekvenciák között nem 

volt szignifikáns különbség sem összesítve (26. TÁBLÁZAT), sem az elsı, sem a második 

ülésen (28. TÁBLÁZAT). A többi szekvencia azonban szignifikánsan eltért egymástól, és a TT 

és TP szekvenciáktól. Ülésekre lebontva az adatokat, az elsı ülésen a PP szekvenciák átlaga: 

2,89, a TP: 2,98, a TT: 2,35, végül a PT: 1,11 volt. A második ülésen a PP szekvenciák átlaga: 

3,35, a TP: 3,46, a TT: 2,69, és a PT: 1,9 volt. Az ülésekre külön-külön is az összesített 

adatokhoz hasonló sorrendet kaptunk. Interakció a szekvencia típusának affektus-telítettsége és 

az ülés száma (elsı, második) között nem volt. 

 

25. Táblázat A szekvencia típusok átlagos affektus-telítettsége, és szórása, valamint a 

szekvencia típusok affektus-telítettségének eltérése 

 
PP (1577) PT (276) TP (277) TT (172)  
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

F df p-érték 

Affektus 
telítettség

3,18 1,17 1,47 1,58 3,2 1,3 2,48 1,05 148,86 7,2301 0,0001 

 
 
26. Táblázat A szekvencia típusok közötti szignifikancia szintek 
 
 PP PT TP 
PP    
PT <.0001         
TP 0,2412 <.0001        
TT <.0001       <.0001       <.0001       
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27. Táblázat: Szekvenciák átlagai ülésenként lebontva 
 
Ülés Szekvencia Affektus LS-átlag Standard hiba 

PP 2,9 0,05 
PT 1,11 0,10 
TP 2,98 0,10 

Elsı ülés 

TT 2,35 0,12 
PP 3,36 0,04 
PT 1,9 0,11 
TP 3,46 0,11 

Második ülés 

TT 2,69 0,15 
 
 
28. Táblázat Szekvencia fajták közötti szignifikancia szintek, ülésenként lebontva 
 
  Elsı ülés Második ülés 
      PP               PT           TP         TT           PP           PT          TP       

PP        
PT <.0001             
TP 0.4491       <.0001            

Elsı ülés 

TT <.0001 <.0001       <.0001           
PP <.0001       <.0001       0.0004       <.0001          
PT <.0001       <.0001       <.0001       0.0045       <.0001         
TP <.0001       <.0001       0.0010       <.0001       0.3690       <.0001        

Második 
ülés 

TT 0.2101 <.0001 0.1171 0.0783 <.0001 <.0001 <.0001 
 

 

A PP, PT, TP, és TT szekvenciákat a nyers adatokon is megvizsgáltuk, a változókra és ülésekre 

külön értelmezve. Ebbe a vizsgálatba bevontuk a terapeuta minimál válaszait is (hmm, ühm, 

aha, stb.). Ez azonban azzal járt, hogy ezt a kategóriát össze kellett vonnunk a non-applicable 

kategórával, mert másképp a számításokat végzı SAS program nem tudta volna feldolgozni 

ezeket az adatokat. Így a terapeuta minimál válaszainak nagyon kis hányada (1-2%) 

tulajdonképen a non-applicable kategóriába tartozik. Másként fogalmazva, a terapeuta minimál 

válaszait jelzı kategória egy közelítı értéket ad, ami a valóságban 1-2%-kal kisebb lehet, mint 

az itt szereplı becsült érték. A szekvenciáknak a nyers adatokon végzett vizsgálatai ereményeit 

tartalmazó táblázatokat a Mellékletben közöljük. 

 

Igeidı 

Az igeidı szempontjából a PP és TP szekvenciák a múlt idı és jelen idı között oszlottak meg 

az elsı ülésen. Ezek aránya a következı volt (lásd Melléklet, 29. TÁBLÁZAT). PP múlt idı: 

52,97%, jelen idı: 39,56%, TP: múlt idı: 47,02%, jelen idı: 37,09%. A második ülésen ezzel 

szemben a PP, és TP szekvenciákban is a jelen idı dominált: PP múlt idı: 26,92%, jelen idı: 



 142 

69,94%. TP múlt idı: 24,60%, jelen idı: 72,22%. A PT szekvenciákat leginkább a terapeuta 

minimál válaszai jellemzeték az elsı ülésen: 57,24%. Míg a második ülésen a PT 

szekvenciákat is leginkább a jelen idı használata jellemzete: 41,13%, ezt követték a terapeuta 

minimál válaszai: 36,29%-os eloszlással. A TT szekvenciákat az elsı ülésen a jelen idı 

jellemezte: 63,64%-kal, míg a második ülésen ez az arány 64,52% volt. A szekvenciák közti 

eltérés minkét ülésen szignifikáns volt. Az elsı ülésre: chi-négyzet = 343,86, df = 9, p < 

0,0001, a második ülésre chi-négyzet = 279,70, df = 9, p < 0,0001.  

 

Diegézis 

A diegézis szempontjából a PP, és TP átmeneteket nagyarányú homo-diegézis használata 

jellemezte mindkét ülésen (lásd Melléklet, 30. TÁBLÁZAT), (elsı ülés: 65,87%, és 72,85% 

ebben a sorrendben, második ülés: 63,56%, és 67,46%, ebben a sorrendben). A PT átmeneteket 

nagyrészt a terapeuta minimál válaszai jellemezték (elsı ülés: 51,97%, második ülés: 35,48%) 

vagy a hetero-diegézis, (elsı ülés: 34, 21 %, második ülés: 41,94 %). A TT átmeneteket szintén 

a hetero-diegézis jellemezte (elsı ülés: 89,09%, második ülés: 79,03%). A szekvenciákat 

jellemzı diegézis használati mintázatok eltérése szignifikáns különbséget mutatott mindkét 

ülésen. Elsı ülés: chi-négyzet = 587,19, df = 9, p < 0,0001, második ülés: chi-négyzet = 

481,31, df = 9, p < 0,0001. 

 

Ige szám 

Az ige szám szempontjából a szekvenciákkal kapcsolatban azt találtuk, hogy minkét ülésen az 

átmeneteket nagyrészt az egyes szám jellemzi, ami alól csak a PT szekvencia képez kivételet 

(lásd Melléklet, 31. TÁBLÁZAT). Az elsı ülésen az egyes szám aránya a következı volt: PP: 

82,51%, TP: 86,75%, TT: 82,73%. Viszont a PT szekvenciát nagy arányban a terapeuta 

minimál válaszai jellemezték: 57,24%, és csak kiseb arányban az egyes szám: 36,84%. A 

második ülésen ehhez hasonló eredményeket kaptunk. Az egyes szám aránya a következı volt: 

PP:89,27%, TP: 91,27%, TT: 90,32%. A PT esetében a terapeuta minimál válaszainak aránya: 

36,29%, míg az egyes szám aránya: 59,68%. Ezek az eltérések a szekvenciák eloszlásában 

minkét ülésen szignifikánsak voltak. Elsı ülés: chi-négyzet = 305,67, df = 6, p < 0,0001, 

második ülés: chi-négyzet = 273,96, df = 6, p < 0,0001. 

 

Ige személy 

Az ige személy szempontjából azt találtuk, hogy a PP, és a TP szekvenciákat az elsı személy, 

és harmadik személy közötti eloszlás jellemezte (lásd Melléklet, 32. TÁBLÁZAT). PP 
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esetében az elsı és a második ülésen, az elsı személy: 32,94%, és 28,74% volt, a harmadik 

személy: 54,16%, és 50,20% volt. A TP esetében az elsı és második ülésen: az elsı személy: 

35,10%, és 37,30% volt, a harmadik személy: 50,99%, és 42,06% volt. A PT szekvenciákat a 

terapeuta minimál válaszai jellemezték, ennek aránya az elsı ülésen magasabb: 57,24% volt, a 

második ülésen 36,29% volt. A TT szekvenciákat pedig az elızıekhez képest a második 

személy nagyobb arányú használata jellemezte az elsı és második ülésen: 30,00%, 27,42% 

volt, emellett a harmadik személy használata is nagy arányú, az elsı és második ülésen: 

46,36%, és 56,45% volt. A szekvenciák ilyen jellegő eltérései mindkét ülésen szignifikáns 

különbséget mutattak: az elsı ülésen chi-négyzet = 478,55 , df =  12, p < 0,0001, a második 

ülésen: chi-négyzet = 296,41, df = 12 , p < 0,0001. 

 

Fokalizáló mód 

Az elsı ülésen a fokalizáló mód szempontjából az összes átmenetben az internális fokalizáló 

mód volt nagyobb arányban az externálishoz képest, ám az eloszlások arányai eltértek (lásd 

Melléklet, 33. TÁBLÁZAT). A PP átmenetekben az externális: 46,86%, az internális: 51,78% 

volt. A TP átmenetekben az internális fokalizáló mód aránya valamivel nagyobb volt, mint az 

externálisé. Internális: 52,32%, externális: 43,71%. A PT átmenetkben a terapeuta minimál 

válaszai domináltak: 55,92%, ezt követte az internális fokalizáló mód: 25%, míg az externális 

ennél valamivel alacsonyabb: 19,08% volt. A TT szekvenciákat az internális-externális 

fokalizáló mód közel azonos arányú eloszlása jellmezte: internális 49,09%, externális: 47,27%. 

A második ülésen a PP átmeneteket az elsıhöz hasonló arányok jellemezték: externális: 

45,75%, internális: 53,64%. A TP átmenetekben ehhez képest nagyobb arányú volt az 

internális fokalizáló mód használata: 63,49%, míg az externálisé 34,92%. A PT 

szekvenciákban is ez volt a jellemzı: internális: 45,16%, externális 19,35%, valamint a 

terapeuta minimál válaszai is szerepet játszottak ebben az eloszlásban: 35,48%. A TT 

szekvenciákban az internális fokalizáló mód aránya 79,03% volt, míg az externálisé: 17,74% 

volt. A szekvenciák közötti eltérés minkét ülésen szignifikáns volt. Az elsı ülésre chi-négyzet 

=  406,50, df = 6, p <0,0001. A második ülésen chi-négyzet = 364,76%, df = 6, p < 0,0001. 

 

Pszihés narratív szint 

A pszichés narratív szint szempontjából a PP, valamint a TP átmeneteket a narrátor szint 

jellemezte az elsı ülésen (74%, és 64,9% ebben a sorrendben), míg a második ülésen a PP 

átmenetek a narrátor és karakter szint között oszlottak el (42,81% és 30,57% ebben a 

sorrendben) (lásd, Melléklet, 34. TÁBLÁZAT). A második ülésen a TP átmenetek a narrátor 
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szint (42,86%) és a terápiás ülés itt-és-most szintje között oszlottak meg (41,27%). A TT 

átmenetek minkét ülésen a narrátor szint és a terápiás itt-és-most között oszlottak meg (elsı 

ülés: 53,64%, és 30,00% ebben a sorrendben; a második ülésen ezek aránya egyenlı volt: 

45,16%, és 45,16%). A szekvenciák perspektívaémintázatai minkét ülésen szignifikáns eltérést 

mutattak. Elsı ülés: chi-négyzet = 471,72, df = 9, p < 0,0001, második ülés: chi-négyzet = 

417,53, df = 9, p < 0,0001. 
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5. FEJEZET 

KVANTITATÍV EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE ÉS A KUTATÁSBÓL  LEVONT 

ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Kutatásunkban terápiás ülések magnóra rögzített, majd lejegyzett, és intonációs 

egységekre tagolt szövegein az általunk 9 változóval definiált NP modell segítségével 

vizsgáltuk a NP szabályozás diskurzív funkcióit, és ennek mőködését. A 2 vizsgált ülés közül a 

elsı felvétele a terápia kezdeti heteiben készült. A második felvétel 1,5 évvel késıbbi ülést 

rögzített. A terápiás diskurzus elemzésével célunk az volt, hogy megerısítsük a NP 

szabályozás folyamatára, és diskurzus funkciójára vonatkozó elméletünket, miszerint a 

terápiában az érzelmi és figyelmi szabályozás a NP váltások segítségével történik, és ezt a 

szabályozást a terapeuta irányítja. A terápiás diskurzus NP-val történı szabályozását háromféle 

hipotézissel vizsgáltuk. Ezek a következık voltak: 

 

1. A terapeuta és páciens NP használati mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

2. A beszédben mutatkozó NP használati mintázatok idıbeli változásaira vonatkozó 

hipotézisek, más szóval a két ülés NP mintázatainak eltérésére vonatkozó hipotézisek, 

3. A NP szabályozására vonatkozó hipotézisek az affektus-telítettség szempontjából, és a NP 

változóival történı szabályozás szempontjából. 

 

Ezeknek a hipotéziseknek a tesztelésére vonatkozó adatokat a kvantitatív eredmények 

fejezetben közölt gyakorisági mutatók (az erre vonatkozó táblázatokat lásd a Mellékletben), 

valamint a terapeuta és páciens használati mintázataira, és a két ülés összesített használati 

mintázataira vonatkozó chi-négyzet próbák (kereszttáblák lásd a Mellékletben) alapján 

tárgyaljuk meg. A szabályozásra vonatkozó adatokat, és a GLM modellek eredményeit szintén 

a kvantitatív eredmények fejezetben közöltük (kereszttáblákat lásd a Mellékletben). 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kapott adatok megfeleltek várakozásainknak, 

hipotéziseink többségét igazolni tudtuk, és megerısítettük a NP szabályozási funkciójára 

vonatkozó elméletünket. Ugyanakkor a kutatás újszerő, és exploratív jellege miatt számos 

olyan eredményt is kaptunk, amire nem volt elızetes hipotézisünk. A NP használati 

mintázataiban a terapeuta és páciens közti különbségekre vonatkozó adatok részben a terápiás 

diskurzus strukturális jellegzetességeinek következményeit tükrözik, részben pedig a NP 

váltással történı szabályozás következményei. A terapeuta és páciens eltérı viselkedésére 

vonatkozó hipotéziseink többségét ezeknek az adatoknak az alapján igazolni tudtuk. A NP 
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használati mintázatainak a terápia kezdete óta bekövetkezett változásai igazolták az erre 

vonatkozó hipotéziseinket, konkrétan azt, hogy a terápiában eltelt idı alatt erısödik a páciens 

mentalizáló képessége, és hogy a terápia késıbbi szakaszában nagyobb az érzelmi intenzitást 

kifejezı perspektívák használati aránya, valamint a terápiás helyzet itt-és-most-jában zajló 

eseményekre nagyobb figyelem irányul mind a terapeuta, mind a páciens részérıl. Az affektus-

szabályozásra vonatkozó hipotéziünket, miszerint a terápiás diskurzus során az affektus up és 

down-regulációja az NP váltások segítségével történik, elsısorban a terapeuta részérıl a 

terápiás munka megvalósításának érdekében, szintén igazoltuk. Az alábbiakban az általunk 

javasolt NP modell alapján részletesen értelmezzük a kapott eredményeket, mind az elsı, mind 

a második ülésrıl, valamint a két ülés közti eltéréseket az ezekre vonatkozó hipotézisek 

tükrében. Ezután tárgyaljuk az affektus telítettség változására, és az affektus szabályozására 

vonatkozó eredményeket, a NP-nak az affektus-regulációban megvalósított szabályozó 

funkciója alapján. 

 

A NP fizikai aspektusára vonatkozó hipotézisek megbeszélése 
 

A terápiás diskurzus szerkezeti jellegzetességeinek következménye, és elızetes 

várakozásainknak is megfelel az a korábbi, hasonló típusú dinamikus terápiákat tanulmányozó 

kutatásokkal egybevágó eredményünk (Labov és Fanshell, 1977), hogy a terapeuta jóval 

kevesebbet beszélt, vagyis összességében kevesebb intonációs egységet produkált, mint a 

páciens. Ez megközelítıleg 80-20 százalékos arányt mutatott minkét vizsgált ülésen. Mivel a 

terápiás diskurzus célja az, hogy a páciens által elmondott problémák, emlékek megvitatásra 

kerüljenek az ülésen, a terapeuta nagyobb arányban valósítja meg a hallgató szerepét, mint a 

páciens. A terápiás diskurzusnak ezt a strukturális jellegzetességét a NP minden aspektusára 

vonatkozóan korroboráltuk, így a NP fizikai aspektusa szempontjából is ez volt a jellemzı. 

A NP fizikai aspektusa esetén, elızetes hipotézisünknek megfelelıen az elsı ülésen a 

múlt idı használata dominált. Ennek oka, konkrétan a páciens nagy-arányú múlt-idı használata 

volt. Az, hogy a páciens az elsı ülésen arányában több múlt idıt használt, mint jelen idıt, míg 

a terapeuta éppen fordítva: több mint kétszer akkora arányban használt jelen idıt, mint múlt 

idıt, a terápiás diskurzus korai szakaszának strukturális jellegzetességeivel összefüggésben is 

értelmezhetı, ugyanakkor az adott páciensre jellemzı perspektíva-mintázati arányok, a 

perspektívák más aspektusaira kapott eloszlások együttes értelmezésével a páciens konkrét 

problémáit is tükrözik, amit a késıbbiekben részletesen tárgyalunk. 
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 A páciensnél a múlt idı nagyarányú használata a terápiás diskurzus strukturális 

jellegzetességeivel magyarázható, amennyiben egy kezdeti terápiás kapcsolatban a terapeuta és 

a páciens még az „ismerkedés” fázisában van, azaz a terapeuta megpróbál minél több 

információt győjteni a páciens eddigi életútjával kapcsolatosan, a páciens pedig ezekrıl az 

eseményekrıl múlt idıben beszél. A terapeuta ugyanakkor intervencióival a terápiás helyzetre 

fókuszálva próbálja erısíteni a páciensnek a terápia, és a terapeuta elfogadásával kapcsolatos 

pozitív érzéseit. Ezzel egybevág az az eredmény is, hogy a pszichés narratív szint aspektusának 

szempontjából a terapeuta a pácienshez képest magasabb arányban használja az analizált itt-és-

most szintjét az elsı ülésen.  

Az igeidı használattal kapcsolatban megemlítjük, hogy a jövı idı meglehetısen 

alacsony arányban szerepelt a jelenhez és a múlt idıhöz képest mindkét ülésen. Ez a tény 

többféle incidentális okkal magyarázható, például azzal, hogy az üléseken megvitatott témák 

inkább a páciens jelen problémáihoz, és múltbeli emlékeihez kapcsolódtak, és kevesebb szó 

esett jövıbeli tervekrıl, elvárásokról.  

A perspektíva használati mintázatok idıbeli változásaira vonatkozó hipotézisünknek 

megfelelıen, a második ülésre a múlt-idı és jelen idı aránya megváltozott, és a jelen idı 

dominált, mely változás a páciens perspektívahasználatában mutatható ki, a terapeutáéban 

viszont nem. A páciens perspektíva mintázatainak ez a két ülés közti változása igazolja azt a 

hipotézisünket, miszerint a terápiás diskurzusban a páciens perspektívája az idı folyamán 

egyre affektus-telítettebbé válik. A jelen idı használatának növekedése a páciens beszédében 

azt mutatja, hogy másfél év terápiát követıen többet beszélt jelen idejő perspektívában, a 

pszichés narratív szint terápiás ülés itt-és-most szintjén. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a 

páciens beszéd közben szorosabb kapcsolatot tartott a terapeutával. A másik az, hogy 

történeteinek elmondása közben az érzelmi involváltság kifejezéseként dramatizálta az 

elıadást, és így a múltban játszódó események kifejezésére úgynevezett átélı perspektívát 

alkalmazott (Shiffrin, 1987; Pólya, 2004), mely a NP kódolásának általunk alkalmazott 

módszerével a grammatikai jelen-idı fokozottabb használatában mutatható ki.   

A páciensnek a terapeutával való szorosabb kapcsolattartására a beszédében szereplı, 

kizárólag a második ülésen használt folyamatos visszakérdezés utal, melynek funkciója a 

támaszkeresés, a terapeuta egyet-értésének kivívása. Az alábbi példa illusztrálja ezt a diskurzus 

funkciót, ahol a visszakérdezéseket kiemeléssel jeleztük: 

  

P: nem tudom, észrevette-e hogy+… 

P: +ha nem olyan, akkor nem vesz róla tudomást, 
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P: nem? 

P: nem zavarok meg vele semmit, 

T: igen. 

P: de most már negyed van lassan, 

P: hát mondom, nem ücsörgök már tovább odakint, 

T: igen. 

megjegyzés: szünet 4 s 

P: mer az volt már többször, hogy elızı+… 

P: +, nem? 

P: +, páciens+… 

P: na egy pár percet, 

P: de nem negyed órát lassan. 

T: mmm. 

 

A jelen idı használat megnövekedésének másik oka, hogy a páciens többet beszélt 

olyan múltbeli eseményekrıl, melyek, az elsı üléshez képest érzelmileg involváltabb átélése 

közben a jelen idı használatával fokozta az intenzitás kifejezését (Shiffrin, 1987; Anderson és 

Pickert, 1978). A következı példa azt illusztrálja, amikor a múlt idıben kezdett történet 

intenzív érzelmi átélése közben a páciens jelen idıre vált. Az izgalom oka az ülés teljes 

szövegébıl, valamint elızı ülések tartalmának ismeretében értelmezhetı pontosabban. A 

páciens vágya teljesült, hogy unoka öccsével idıt töltsön kettesben, ami számára ritkán 

elérhetı örömforrás volt. A perspektíva jelen idıre váltását, és az azt követı jelen idı 

használatot kiemeléssel jeleztük: 

  
P: és felugrottam, 

P: és kiderült hogy a teri a gáborral ott van. 

P: ö és ö akkor ott a gáborral beszélgettünk, 

P: és akkor mondom, 

P: na és mikor jössz fel megnézni a lakást, 

P: hát aszondja,  

P: hát például most. 

P: jó, mondom, 

P: ha a teri megengedi akkor jó. 

P: és a teri nem mondott nemet, 
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P: úgyhogy a gábor eljött, 

 
Elızetes várakozásainknak megfelel, és hipotézisünket igazolja az, hogy a terapeuta 

perspektíva használatában a második ülésen nem mutatható ki a jelen-idejő perspektíva 

magasabb aránya. Mivel az elsı ülésen a terapeuta már eredetileg is több jelen idıt használt, 

mint múlt idıt, ennek az aránynak a növekedése nem volt indokolt. A NP szabályozására 

vonatkozó, és a késıbbiekben igazolást nyert hipotézisünk értelmében azt mondhatjuk, hogy a 

terapeuta gyakori jelen-idı használatának következménye a második ülésen a páciensnél 

hasonló típusú perspektíva nagyarányú használatban mutatkozott meg. Ez a változás a 

perspektíva használatban, mint a késıbbiekben más kapcsolódó jelenségek esetében, például a 

pszichés narratív szint páciens által produkált használati mintázatait vizsgálva, látni fogjuk, 

valamint a kvalitatív elemzés részben már illusztráltuk, ennél a páciensnél a terápiás munka 

érdekében elınyös és szükségszerő volt. Egyik fı problémája ugyanis – a perspektíva váltások 

tükrében – az a nehézsége volt, hogy problémáit, és életeseményeivel kapcsolatos általános 

vélekedéseit, érzéseit konkrét eseményekre való visszaemlékezéssel alátámassza, vagyis 

intenzív érzelmeket átélve beszéljen saját magáról. A terapeutának a mindkét ülésen gyakori 

jelen-idı használata elısegítette ezt a változást a páciensnél. 

A NP deixisben kifejezett használati mintázataira vonatkozó eredményeinek 

megerısítették azt a hipotézisünket, miszerint az elsı ülésen a távolító deixis használata 

jellemzi a beszélıket, ezen belül leginkább a pácienst. A deixis használatot vizsgálva 

megállapítható, hogy az interakciós partnerek az elsı ülésen többségében távolító deixist 

használtak, ami azt jelzi, hogy az itt-és-most helyzetébıl kiindulva a megvitatott témák és 

helyzetek egy „másik” narratív síkon játszódtak, vagyis a jelen fizikai helyzethez és 

idıponthoz viszonyítva „máshol” és „máskor” zajlottak. A páciens és terapeuta használati 

mintázatainak eltérései azt igazolják, hogy a jelenség a páciensre volt jellemzı, a terapeutára 

kevésbé. Ez azt jelenti, hogy a páciens történeteiben olyan deixist használt, amelyekben az 

eseményeket és szereplıket a narratív interakció idıbeli és térbeli pontjához képest távol 

esıként pozícionálta. Ugyanakkor, a páciens perspektíva használati mintázataiban a vegyes 

deixis – bár kisebb mértékben – szintén szerepelt. Ez a típusú deixis valamilyen téri-idıi 

összezavarodottságra utal, amikor egy intonációs egységen belül távolító és közelítı deixis 

egyaránt szerepel, eltérı, vagy azonos referensre utalva. Ez azt jelenti, hogy a narratív 

interakcióban a narrátor/karakterhez való viszonyulás szempontjából mind az itt-és-most-ban, 

mind pedig valahova máshova és máskorra helyezve is megjelenítjük meg az eseményeket, és 

szereplıket. A vegyes deixis használata a megértés szintjén nem okoz zavart, a NP 
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használatban azonban ez egy intonációs egységen belüli keveredett perspektivikus viszonyokat 

jelent. Az alábbi szövegben szereplı több példa, melyek a páciens vegyes deixis használatát 

mutatják, illusztrálja ezt a pontot (vegyes deixis kiemelve): 

 

 P: teszem azt a múltkor miután ezekrıl+... 

 P: a gyerekekrıl ahogy beszélgettünk meg minden, 

 P : azér# +/ 

 P: +, azér az+...  
 P: +, az úgy, úgy nem állt meg az agyam ezen+...  

 P: +, az akkor amikor innen  elmentem. 

 T: s mik jutottak eszébe?  

 megjegyzés: szünet 10 sec 

 P: hát## úgy úgy +... 

 P: +, úgy általánosságban ez, hogy 

 P: hogy tényleg az mennyire fontos is volt mindig is nekem, 

 

A második ülésen elızetes hipotézisünknek megfelelıen csökkent a távolító deixisek 

aránya, és ezzel párhuzamosan a beszélgetık összességében kevesebb deixist használtak, más 

szóval, nıtt a deixis nélküli intonációs egységek aránya. A távoltó deixis arányának 

csökkenése, hipotézisünknek megfelelıen kimutatható volt a páciens beszédében, és a 

terapeuta beszédében is.  

A deixis használatának csökkenése olyan eredmény, amire elızetes hipotézisünk nem 

volt, és valószínőleg a beszéd közvetlenségének fokozódására utal. Az a tény azonban, hogy 

csökkent a távolító deixisek aránya, és ez mind a páciensnél, mind a terapeutánál kimutatható 

volt, azt mutatja, hogy a narratív konstrukció folyamán kevesebb olyan deiktikus utalás történt 

távoli eseményekre és személyekre, amelyben ezeket az eseményeket a beszéd-partnerek a 

jelen szituációhoz képest, mint „távolit” pozicionálták volna. Ennek oka, hogy a második 

ülésen az elsıhöz képest a deixisben kifejezett perspektívának nagyobb része vonatkozott a 

közvetlenként, vagy közeliként megélt helyzetekre. Ez megerısíti azt a hipotézisünket, 

miszerint a második ülésen felvett perspektívákban fokozódik az aktuális terápiás helyzetre 

vonatkozó, itt-és-most-ban megélt érzések, gondolatok megvitatásának mértéke, a távolinak 

pozicionált eseményekhez képest. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a páciens az általa elıadott 

történeteket a narratív interakció aktuális jelen pontjához képest közeliként pozicionálja, tehát, 

mintegy „beemeli” ezeket a történeteket az elmondás idejének és helyének színterére. Erre utal 



 151 

például a korábban említett jelen-idınek az átélı perspektívában való funkcionális használata 

is. A terapeuta deixis használatában a távolító elemek arányának nagy arányú csökkenése arra 

utal, hogy a pácienséhez hasonló deiktikus rendszerben fogalmazza meg intervencióit. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a NP fizikai aspektusán belül a perspektíva-

használati mintázatok páciens és terapeuta közti eloszlásainak különbségeire, és a perspektíva 

mintázatok idıbeli módosulására – az az a két ülés közti különbségekre -- vonatkozó 

hipotéziseinket sikerült igazolnunk. A páciens és terapeuta közötti különbségre vonatkozó azon 

hipotézisünket, mely szerint részben a terápiás diskurzus szerkezeti jellegzetességeibıl 

következı funkcionális különbségek miatt, páciens és terapeuta interakciós szerepeibıl 

kifolyólag a kezdeti terápiára jellemzı idıhasználat és deixis használata jellemzıen eltér a 

diskurzusban, sikerült igazolnunk. Ez az elsı ülésen a páciens nagyarányú múlt idı 

használatában, és a terapeuta nagy arányú jelen idı használatában volt megragadható. A deixis 

használatában pedig azt találtuk, hogy az elsı ülésen a páciens nagyobb arányban használt 

távolító deixist, és vegyes deixist, mint a terapeuta, valamint azt, hogy a terapeuta ezzel 

szemben nagyobb arányban használt deixist nem tartalmazó intonációs egységeket, valamint 

közelítı deixist, mint a páciens.  Az ige-idı, valamint a deixis használati mintázatainak 

eltérései azt mutatták, hogy a terapeuta perspektíva használata az elsı ülésen inkább fókuszált 

a terápiás helyzet itt-és-most-ban zajló eseményeire, és a páciens történeteinek 

interpretációjakor is ebbıl a perspektívából beszélt. A páciens ugyanakkor inkább a terápiás 

narratív interakció itt-és-most helyzetéhez képest történeteiben idıben és térben távol esı, és 

távolra mutató perspektívát vett fel.     

A két ülés közötti különbségekre, azaz, a perspektíva használati mintázatok változásaira 

vonatkozó hipotéziseinket szintén alátámasztotta a vizsgálat. Ezen belül, az igeidı 

használatában a második ülésen azt találtuk, hogy mind a terapeuta, mind pedig a páciens 

jelen-idejő perspektívákat használt. A páciens perspektíva-mintázata tehát az elsı üléshez 

képest megváltozott, ami alátámasztotta hipotézisünket, miszerint a terápia elırehaladottabb 

szakaszában nagyobb hangsúly kap a terápiás jelen, és a narratív konstrukcióban a 

narrátor/karakter perspektívája átélı perspektíva használatával az itt-és-most szempontjából 

közelinek pozicionálja az elbeszélt eseményeket. Ugyanezt támasztja alá a deixis 

használatának perspektivikus értelmezése. Ennek alapján a két ülés közötti eloszlási 

különbségek azt mutatják, hogy a második ülésen az elsı üléshez képest megnıtt a narratív 

konstrukcióban az itt-és-most helyzetet a narrátor/karakter perspektívájában közeliként 

pozicionáló, és arra fókuszáló perspektíva használat aránya. Másképp fogalmazva, a NP fizikai 

aspektusának változása a két ülés között abban ragadható meg, hogy a második ülésen egy 
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intenzívebben az aktuális téri és idıi helyzetre vonatkozó perspektíva-használatot, és ennél 

fogva erre irányuló figyelmi állapotot tükröz. Továbbá, a páciensnek a második ülésen megnıtt 

jelen idı használati aránya, együttesen értelmezve a terapeuta korábbi, az elsı ülésen 

kimutatott használati mintázataival arra utal, hogy a páciensnél a terapeuta által korábban 

megvalósított mintázathoz hasonló NP használati mintázat megvalósítását találjuk. Ezek az 

eredmények összhangban állnak a NP terápiás ülésen játszott szabályozó szerepére vonatkozó 

elméletünkkel.  

 

A NP szubjektivitás aspektusára vonatkozó hipotézisek megbeszélése 
 
 A diegézis használata az elsı ülésen szintén összhangban volt elızetes elvárásainkkal, 

vagyis azzal, hogy a páciens a homo-diegetikus perspektívát, a terapeuta pedig inkább a hetero-

diegetikus perspektívát használja nagyobb arányban. Ez az eloszlás összhangban van a terápiás 

diskurzus szerkezeti jellegzetességeivel, és az ehhez kapcsolódó szerepekkel. A páciens 

nagyobb arányú homo-diegézis használatát tehát az indokolja, hogy általában saját magáról 

beszél, önéletrajzi történeteinek ı maga fıszereplıje, vagy szereplıje, s ebbıl következik, hogy 

többnyire a történeten belülrıl pozicionált narrátor/karakter szemszögébıl mondja el azokat. A 

terapeuta perspektíva használata az elsı ülésen ezzel szemben a hetero-diegézis nagyobb 

arányú használatát mutatja, ami azt jelenti, hogy többnyire kívülrıl tekint a történetekre, ı 

maga nem szereplıje azoknak. Ennek magyarázata a terapeuta szerepe a terápiás helyzetben 

létrejött interakcióban, ahol ritkán adódik alkalom saját történeteinek elmondására, s többnyire 

a páciens történeteire reagálva, ezekrıl, mint kívülálló, a történeten kívül pozicionálja saját 

magát. A diegézis használat szempontból tehát a terápiás diskurzusban az interakciós szerepek 

a terapeutánál inkább a hetero-diegézis felé, a páciensnél pedig inkább a hetero-diegézis felé 

billentik a mérleget. Ennek megvalósulását találtuk az elsı ülésen. 

A második ülésen, elızetes várakozásainknak megfelelıen összességében ismét 

nagyobb volt a homo-diegetikus perspektíva használati aránya. Ebbıl a szempontból nincs 

eltérés az elsı üléshez képest, vagyis itt is fennmaradnak a terapeuta és páciens közötti, az elsı 

ülésen is jellemzı perspektíva használatbeli eltérések. Ebben az esetben tehát nem igazolódott 

az a hipotézisünk, hogy a páciens homo-diegetikus perspektíva használata nıni fog a második 

ülésen. Ennek oka az lehet, hogy a páciens homo-diegézis használata már az elsı ülésen is 

jóval meghaladta a hetero-diegézis használatot, és talán ez a plafon effektus volt az, ami miatt 

ez nem fokozódott a második ülésen. Az elsı és második ülés perspektíva-használati 

mintázataiban viszont a terapeuta részérıl eltérés mutatható ki. Ez a terapeuta homo-diegézis 
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használatának magasabb arányával, és ezzel párhuzamosan a hetero-diegézis arány 

csökkenésével jellemezhetı. A terapeuta ilyen irányú használati mintázati változása azt 

mutatja, hogy a terapeuta a második ülésen közvetlenebbül kommunikált a pácienssel, 

érzelmeinek, asszociációinak szubjektív módon hangot adott, és interpretációiban is fokozódott 

a szubjektív megfogalmazások használata. Ez a változás megerısíti azt a hipotézisünket, 

miszerint a második ülésen fokozódik az affektus-telítetteb, érzelmi involváltságot tükrözı 

perspektívák aránya. A következı példa azt illusztrálja, hogy a terapeuta a második ülésen 

intervencióiban az elsı üléshez képest szubjektívebb megfogalmazásokat használt (kiemelve a 

homo-diegetikus perspektívát a terapeuta intonációs egységeiben): 

 

P: és akkor már a gáborral jöttünk el, hogy+… 

T: aha. 

P: +, mer ık éppen indulóban voltak. 

megjegyzés: szünet 3s 

T: értem. 

T: tehát akkor ne örüljek neki, 

T: hogy pozitív kommunikáció történt.  
P: nem mer erre mondom, 

P: hogy ilyen máskor is volt, 

 

A diegézis NP modellünk szerint összefüggésben áll az ige szám, és személy 

használatával. Elızetes várakozásainknak megfelelıen az egyes és többes szám használatában 

minkét ülésre jellemzı, hogy az egyes szám jóval gyakoribb, mint a többes szám, és ez 

mindkét interakciós partner beszédére vonatkozik. Ugyanakkor, elızetes várakozásainknak 

megfelelıen a páciens perspektíva használatában az egyes szám használati aránya a második 

ülésen tovább nı. A páciensnél az egyes szám növekedése az ige személy használatával van 

összefüggésben, és az egyes szám második személyő használat arányának növekedését jelzi a 

második ülésen. Ennek a változásnak a jelentıségét alább tárgyaljuk. 

Az ige személy használatának tekintetében összességében a harmadik személy 

használata a leggyakoribb, mely eredmény megfelel elızetes várakozásainknak, és  általánosan 

jellemzı nyelv-használati praxis következményeként értelmezhetı. A páciens és terapeuta 

használati mintázataiban mutatkozó eltérés elızetes várakozásainknak megfelelıen azt mutatja, 

hogy a páciens elsı személyt használ nagyobb arányban, míg a terapeuta a második személyt. 

Ez az eredmény szintén a terápiás diskurzus strukturális jellegzetességeivel magyarázható. A 
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narratív interakció folyamán a páciens saját történeteit gyakran egyes szám elsı személyő 

perspektívában fogalmazza. A terapeuta azonban, aki inkább a páciens helyzete felıl 

érdeklıdik és az ı történeteivel foglalkozik, ritkábban használja az elsı személyő perspektívát, 

és inkább harmadik, vagy második személyben fogalmaz.  

A második ülésen az ige-személy használatában bekövetkezett változások azt mutatják, 

hogy a második személy használatának aránya összességében megnıtt, és ez a páciens 

beszédében is kimutatható változás. A változás oka a páciensnek a korábban már említett 

visszakérdezéseivel magyarázható, melynek funkciója a terapeutával való folyamatos 

kapcsolattartás, és támaszkeresés, bizonytalanság csökkentése. A fenti példában a páciens 

rákérdezésének egyik tipikus formáját emeltük ki, ami a „nem?” szó gyakori használatában 

fejezıdött ki. Most hasonló diskurzív funkcióban egy másik tipikus megnyilvánulást említünk, 

amelyben a páciens keresi a terapeutával a kapcsolatot, és ennek során második személyő 

perspektívában fogalmaz (perspektíva kiemelve): 

 

P: ha érti mire gondolok? 

P: remélem, hogy mirıl beszélek? 

T: persze.  
 

Egy másik példában: 

 

P: ha ott van valaki, akkor,  

P: és izé+… 

P: jaj, hát hogy milyen rendes gyerek, 

P: vagy hogy+/ 

P: érti? 
P: hogy szóval hogy+… 

P: +, ugyanez nem lett volna hogyha nincs ott senki. 

 

A NP szubjektivitás aspektusával kapcsolatban összességében tehát azt találtuk, hogy 

elızetes várakozásainknak megfelelıen különbség mutatkozott a beszélı felek perspektíva 

használata között mind a diegézis, mind pedig az ige személy használatának tekintetében. A 

NP szabályozására vonatkozó elméletünkkel összhangban mind a diegézis, mind az ige szám 

és ige személy változói esetében a második ülésen a beszélık perspektívái a szorosabb terápiás 

kapcsolatot, szubjektívebb hangvételt, és nagyobb érzelmi intenzitást fejeztek ki.  
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Elızetes várakozásainknak megfelelıen a páciens minkét ülésen többnyire homo-

diegézisben, egyes szám harmadik, vagy elsı személyő perspektívát felvéve fogalmazta 

intonációs egységeit, míg a terapeuta hetero-diegézisben, egyes szám harmadik vagy második 

személyben. A különbség általánosságban értelmezhetı a terápiás helyzet adta diskurzus-

szerepek összefüggésében, valamint ezeknek a perspektíváknak a terápiás diskurzusban 

betöltött funkciójával. A második ülésen várakozásainkkal ellentétben nem növekedett meg a 

páciens homo-diegetikus perspektívájának használata az elsı üléshez képest, ami egy plafon 

effektussal magyarázható. A terapeuta perspektíva-használatában a homo-diegézis növekedése 

az interakció szubjektívabb, közvetlenebb minıségét mutatja a második ülésen. A terápiás 

kapcsolat szorosságának erısödése a páciens második személyő perspektíva-használatának 

növekedésében is megmutatkozott a második ülésen, ahogy figyelme fokozottabban a terapeuta 

felé irányult, és történeteinek elmondása közben folyamatos kapcsolattartásra való igényét 

verbálisan is kifejezte. Ez a jelenség megfelel elızetes várakozásainknak, mely szerint a 

terápiában eltöltött másfél év következményeként feltételeztük a terápiás kapcsolat erısödését. 

Ugyanakkor ezt a hatást ilyen formában nem láttuk elıre, tehát hipotéziseink között nem 

szerepelt.  

    

A NP intencionalitás aspektusára vonatkozó hipotézisek megbeszélése 
 

 A fokalizáció elemzésekor elızetes várakozásainknak megfelelıen mind az elsı, mind a 

második ülésen internális fokalizáló módnak az externálishoz képest magasabb arányú 

használata volt jellemzı a beszélıkre. A beszélık között ebben a tekintetben az elsı ülésen 

nem volt eltérés, ami nem felelt meg elızetes hipotézisünknek, mely szerint a terapeutánál 

magasabb arányban feltételeztük az internális fokalizáló mód használatát a pácienshez képest. 

A második ülésen az elsıhöz képest a terapeuta esetében nıtt az internális fokalizáló mód 

használati aránya, ami megfelelt elızetes várakozásainknak.  

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a beszélık már az elsı ülés narratív 

interakciója során perspektívájukban kifejezve nagy arányban tulajdonítottak vágyakat és 

szándékokat a narrátornak és a történet más szereplıinek, ide értve maguknak a diskurzusban 

részt vevı feleknek való ilyen jellegő érzések és gondolatok tulajdonítását. Mivel a terápiás 

ülés célja, hogy ezeket meg lehessen vitatni, valamint elemezni lehessen a terápiás ülésen, az 

internális fokalizáló mód használata alapvetı a diskurzus céljainak megvalósítását illetıen. Az 

internális fokalizáció perspektívája dominálta a páciens beszédét mindkét ülésen, ami azt 

jelenti, hogy ennek a perspektívának megvalósítása, felvétele és elaborálása a páciens részérıl 
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sikeresnek mondható. Ez a mentalizáló perspektíva (Fónagy, és mtsi., 2002; Gergely, 2001) 

elsajátítása felé tett lépéseit igazolja.  

A második ülésen, a páciens perspektíva használatában nem volt eltérés tapasztalható 

az elsı üléshez képest, a terapeutánál tovább nıtt az internális fokalizáló mód aránya, és ezzel 

párhuzamosan csökkent az externális fokalizáció. Ez a különbség azt jelenti, hogy a második 

ülésen a terapeuta fokozta az internális fokalizáció mértékét interpretációiban, és egyéb, a 

pácienshez intézett megszólalásaiban, ami megfelelt elızetes várakozásainknak, az erre 

vonatkozó hipotézisünket tehát igazolni tudtuk. Az internális fokalizáló mód nagyobb arányú 

használatával a terapeuta egyrészt a mentalizáló perspektíva használatának fokozottabb 

mértékét fejezte ki saját részérıl, ugyanakkor, diskurzív funkcióját tekintve, és NP elméletünk 

értelmében, ez a változás arra utal, hogy a terapeuta a páciens gondolkodására is igyekezett ily 

módon hatni, tehát nála is próbálta elérni a mentalizáló perspektívát kifejezı internális 

fokalizáló mód gyakoribb felvételét. A terapeutának erre irányuló törekvéseit kvalitatív 

elemzéseinkben is kimutattuk, most csak egy példát említünk ennek illusztrációjaként 

(internális fokalizáló mód kiemelve):   

 

P: érti elkezdünk beszélgetni, 

P: és akkor úgyis az lesz, hogy összeveszünk. 

P: tehát hogy, 

P: tehát+// 

T: tehát ez az alapfeltételezése, 

T: hogy hiába is próbálkozna, 

T: mer felesleges. 

  

A páciens beszédében azonban nincs kimutatható a változás az elsı ülésen használt 

internális fokalizáló mód arányához képest a második ülésen. Ez ellentmondásban van az erre 

vonatkozó elızetes várakozásainkkal. Egy lehetséges interpretációja ennek a ténynek, azzal 

együtt, hogy az internális fokalizáló mód dominált a páciensnél is mindkét ülésen, az, hogy 

csak mértékbeli eltérésrıl van szó a terapeuta használati arányához képest. Más szóval a 

páciensnek a terápiás diskurzusban betöltött szerepe indokolja azt, hogy még másfél éves 

terápiát követıen is kevésbé tudja használni a mentalizáló perspektívát, vagy kisebb arányban 

alkalmazza, mint a terapeuta. A terapeuta mind általános, az érzelmek kifejezésével 

kapcsolatos tudását, mind terápiás tapasztalatát, mind a terápiás diskurzusban betöltött szerepét 

tekintve, a NP váltásra vonatkozó elméletünk értelmében „indokoltan” használja nagyobb 
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arányban a mentalizáló perspektívát. Nála ugyanis ennek a perspektívának a használata sokkal 

céltudatosabb, és alkalmazási módjai is kifinomultabbak, mint a pácienséi. A továbbiakban 

lényeges még hozzá tennünk, hogy a NP általunk alkalmazott modellje szerint az internális 

fokalizáló mód használata nem egyedüli mértéke a mentalizáló perspektíva verbális 

kifejezésének. Egy másik vonatkozása ennek a kérdésnek az ágencia és páciencia 

perspektivikus használata. Most tehát ezzel folytatjuk. 

 Az ágencia kifejezésének szempontjából adataink általánosságban megfeleltek elızetes 

várakozásainknak. A páciens és terapeuta közti eltérések az elsı ülésen azt mutatták, hogy a 

páciens nagy arányban használt szelf-ágenciát, ami az ágencia érzés legközvetlenebb kifejezési 

módja. A terapeuta inkább tárgy-ágenciát használt, ami a terápiás diskurzus szerkezeti 

jellegzetességeivel hozható összefüggésbe. A második ülésen a páciens perspektíva-

használatában magas arányú volt a tárgy-ágencia kifejezése, amit a másik személyre 

vonatkoztatott mentalizáló beszédmód kifejezéseként értelmeztünk. Ez összhangban volt azzal 

a hipotézisünkkel, hogy a terápia elırehaladottabb fázisában erısödik a mentalizáció. 

Az ágencia szempontjából az elsı ülésen az öt lehetséges ágens közül a beszélık a 

valamely élettelen tárgyat, vagy elvont fogalmat, gondolatot jelölı más-ágenciát használták 

legtöbbször, ami azt jelenti, hogy leginkább a személyközi világtól, és a szelf-tıl eltérı 

entitásban látták a dolgok kiváltó okát. Ezt azonban nagyon szorosan követte a más személyek, 

és a szelf, mint ágens megjelölése. Ez utóbbi két eredmény összevonva majdnem kétszerese az 

élettelen dolgok, jelenségek ágensként való megjelölésének, és arányában több mint a fele az 

összes lehetséges ágens kifejezésének a NP-ban. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

narratív perspektíva választása alapján, az adott terápiás diskurzusban a beszélık a cselekvések 

okának, eredetének, vagy a változást elindító eseménynek megközelítıleg egynegyedét saját 

cselekvésnek, másik negyedét más személyek cselekvésének következményének, harmadik 

negyedét valamilyen külsı esemény, vagy dolog következményének tulajdonították. Az 

ágencia tulajdonításának utolsó negyede egyéb okoknak tudható be, elsısorban annak, hogy a 

beszélık nem jelöltek meg ágenst, vagy az ágencia fogalma nem volt értelmezhetı az adott 

intonációs egységen, vagy igen kis mértékben valamilyen szelf-részt jelöltek meg ágensként.  

A páciens és terapeuta egyéni használati mintázatában azonban jelentıs eltérés 

mutatkozott az elsı ülésen a fenti eredményekhez képest, és ezek az eltérések megfeleltek 

elızetes várakozásainknak. A páciens a szelf-ágenciát használta legnagyobb arányban, ezt 

követte a más-ágencia, majd a tárgy-ágencia. A terapeuta pedig túlnyomó többségben tárgy-

ágenciát használt, ez tette ki az általa produkált intonációs egységek majdnem felét, ennél jóval 

alacsonyabb mértékben használt más-ágenciát, szelf-ágenciát pedig egészen kis mértékben. A 
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terapeuta és páciens mintázata közti eltérés a terápiás diskurzusnak azzal a jellegzetességével 

magyarázható, hogy míg a páciens, amennyiben saját magát jelöli meg ágensként, saját magát 

tekinti az általa elmesélt események, narratív epizódok aktív részesének és irányítójának. 

Ennek az ágencia érzésnek a szubsztanciális kimutathatósága az elsı ülésen arra enged 

következtetni, hogy a páciens képes átélni és kifejezni saját irányító szerepét azokban az 

eseményekben, amelyek vele történnek, valamint, hogy felelısséget is vállal ezekért a 

dolgokért. Az ágencia-érzés erısítése a páciensben a terápiás folyamat egyik célja.  

Ugyanakkor a terapeuta, aki perspektíva választásaival éppen a páciens ágencia-érzését 

kívánja erısíteni, gyakran a páciensre, mint másik személyre vonatkoztatva használja az 

ágenciát, aminek beszédbeli kifejezıdése a tárgy-ágencia gyakoribb használatában mutatkozik 

meg. A következı részlet azt illusztrálja, hogy a terapeuta olyan NP-t vesz fel, mely a pácienst 

jelöli meg ágensként (a perspektíva váltás helye kiemelve), ezt követıen a páciens azonban 

más-ágenciát használ: 

 

T: akkor vajon ezzel az ellentmondással mit tudunk kezdeni? 

T: vagy# lehet hogy nem is ellentmondás, 

T: csak látszólag az, # 

T: mit gondol errıl-? 

megjegyzés: köhögés 

P: hát az ellentmondás az,  

megjegyzés: szünet 2 s 

P: szerintem nem látszólagos, 

P: az megkérdıjelezhetetlen hogy az van. 

 

A második ülésen elızetes várakozásainknak megfelelıen az elsı üléshez képest 

megnıtt a tárgy-ágencia használatának aránya, vagyis az, amikor a beszélık cselekvı 

ágensként, vagy egy esemény bekövetkezésének elindítójaként saját magukon kívüli személyt 

jelöltek meg. Ez a különbség a páciens használati mintázatának változásával indokolható, 

mivel a terapeuta perspektíva használatában nem növekedett meg a tárgy-ágencia használati 

aránya az elsı üléshez képest. Ez a változás megfelel elızetes várakozásunknak, és igazolja azt 

a hipotézisünket, hogy az élı személyekre, akár magára a páciensre vonatkozó szelf-ágencia 

formájában, akár más személyekkel, mint tárgy-ágensekkel kapcsolatban az ágencia 

kifejezıdése a terápia folyamán erısödik. Ezt a hipotézist támasztja alá az a tény is, hogy ezzel 

párhuzamosan a szelf-ágencia arányában nem történt változás az elsı üléshez képest (vagyis 
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nem csökkent a szelf-ágencia), és hogy a második ülésen a páciensnél a tárgy-ágencia 

növekedésével párhuzamosan viszont csökkent azoknak az intonációs egységeknek a száma, 

ahol nem használt ágenst (ez az arány kevesebb, mint 5 százalék). Az ágencia kifejezése 

önmagában is egyfajta felelısséget feltételez, ami az események bekövetkezésének okát 

magyarázza valamilyen módon, akár valamilyen élettelen tárgyat, akár élı személyt jelöl meg 

felelısként.  

A második ülésen a páciens szelf-ágencia és tárgy-ágencia összesített aránya mintegy 

70 százalékra tehetı, ezzel szemben az élettelen tárgyak, vagy események képviselte ágencia 

az esetek egy-negyedét érinti. Ezt a változást valóban jelentısnek tekintjük a mentalizáló 

perspektíva elsajátításának szempontjából. A diskurzusban a saját és a másik személy 

ágensként való felismerése része a mentalizáló perspektívának, és ebben a másik ágensként 

való felismerése a másik és a szelf elkülönítésének egyik kifejezıdése. Mivel a páciens szelf-

ágenciájának kifejezıdése nem csökkent az elsı üléshez képest, eredményeink alapján arra a 

következtetésre jutottunk, hogy olyan esetekben ismerte fel gyakrabban a másik személyt 

ágensként, ahol korábban vagy nem fejezett ki ágenst, vagy valamilyen élettelen tárgyat jelölt 

meg ágensként. A következı példa a tárgy-ágencia használatát illusztrálja. Érdekesség ebben a 

szegmensben, hogy miután a páciens perspektívája tárgy-ágenciára vált, ezt a terapeuta is 

átveszi azt követı intonációs egységében: 

 

P: na mirıl is beszéljünk? 

megjegyzés: szünet 3 s 

T: ami éppen foglalkoztatja. 

P: tegnap a gábor is eljött megnézni a lakást, 

T: na és hogy tetszett neki?  

P: tetszett neki!  
P: segített nekem felrakni a függönyt. 

P: a fürdıszoba függönytartó rudat.  

T: ühm. 

 

 

Mint már említettük, a terapeuta tárgy-ágencia használatának aránya nem változott a 

második ülésen, vagyis az ı perspektíva-használatában nem következett be a pácienséhez 

hasonló változás. Ez a tény megerısíti azt, hogy perspektíva-használatának az elsı ülésen 

kimutatott magas tárgy-ágencia aránya ténylegesen a diskurzus struktúrájával, vagyis a 
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terapeuta diskurzusban betöltött szerepével volt összefüggésben, és más tényezık, például azok 

az indokok, amelyek a páciens tárgy-ágencia használati változásait okozták, nem befolyásolták 

ezt az arányt.  

A páciencia változójának használatával kapcsolatos hipotéziseinket megerısítette a beszélık 

használati mintázataiban mutatkozó eltérés, valamint a két ülés közti eltérések is. A páciens az 

elsı ülésen leggyakrabban más-páciencienciát használt, és számottevı volt a szelf-páciencia 

használati aránya is. A terapeuta az intonációs egységek magas arányában nem használt 

pácienst, nála ezt a más-ágencia nagy-aránya követte, majd a tárgy-páciencia használatának 

aránya. A második ülésen a beszélık kevesebb szelf-páciencia használatot, és magasabb 

arányú más-páciencia használatot mutattak, amit a szelf-ágencia kifejezıdésének 

erısödéseként interpretáltunk, és megerısítette azon hipotézisünket, miszerint a terápiás ülés 

késıbbi szakaszában az ágencia-érzés erısödik a páciensnél. 

A pácienciával kapcsolatban azt találtuk, hogy a beszélık az általuk produkált intonációs 

egységek nagy hányadában nem jelöltek meg pácienst, még akkor sem, ha ágenst viszont 

megjelöltek ugyanabban az intonációs egységben. A páciens nélküli intonációs egységek 

aránya 35 százalék, míg az ágens nélküli intonációs egységek aránya ennek nagyjából csak a 

felét teszi ki, azaz 16 százalék. Ez az arány általános nyelvhasználati, valamint grammatikai 

sajátosságokat tükröz, mivel az ágens meghatározása fontosabb, és sokszor elegendı is az 

érthetıséghez a magyar nyelvben.  

A páciens és a terapeuta egyéni használati mintázatait vizsgálva, elızetes várakozásainknak 

megfelelıen azt találtuk, hogy a páciens legnagyobb arányban más-pácienciát használ, vagyis 

megjelöli a cselekvések és események passzív elszenvedıjét, méghozzá nagyobb arányban, 

mint a szelf-en és más embereken kívüli élettelen tárgyat, jelenséget, vagy folyamatot. Ennek 

aránya alacsonyabb, mint a szelf-ágencia, és tárgy-ágencia összesített kifejezıdésének aránya a 

páciens intonációs egységeiben. Ez az eredmény szintén azt mutatja, hogy a páciens 

történeteiben kis arányban fordulnak elı olyan események, aminek csak a következményeit, 

elszenvedı alanyát láttatja a páciens, viszont a kiváltó okot, vagy ágenst nem jelöli meg.   

A második ülésen kapott eredmények szintén összhangban voltak hipotéziseinkkel. A más-

pácienencia használatának aránya az elsı üléshez képest ezen az ülésen magasabb volt, ezzel 

párhuzamosan csökkent a szelf-páciencia aránya. Ez a hatás elsısorban a páciens perspektíva-

használatának tudható be, bár a terapeuta esetében szintén nıtt a más-páciencia aránya a 

második ülésen. A változás azt mutatja, hogy a beszélık, elsısorban a páciens, perspektíva 

használata az elsı üléshez képest kisebb mértékben pozicionálja a szelf-et, mint az események 

passzív elszenvedıjét. Ez, az ágencia-hiány érzet kifejezıdésének csökkenését, vagyis, más 
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szóval az ágencia-érzés kifejezıdésének erısödését jelenti. Ez utóbbi, mint a mentalizáló 

perspektíva kifejezésének jele, egyszersmind a terápiás célkitőzések megvalósulásának jele is.  

A páciens azon tendenciája, hogy a szelf-ágencia erısödése mellett a más-pácienciát 

fokozottabban fejezi ki, azt jelzi, hogy a cselekvés elszenvedıjének az élı, cselekvı személyek 

helyett inkább az élettelen tárgyakat tekinti. A második ülésen a páciens perspektívájában a 

tárgy-páciencia kifejezésének kis mértékő csökkenése szintén ezt az értelmezést támasztja alá.  

Összefoglalva a két ülés közti változást a NP intencionalitás aspektusával kapcsolatban 

a terápiás célok megvalósításának szempontjából, elmondható, hogy mind a fokalizáló mód 

internális fokalizációjának használati aránya, mind a páciens ágencia és páciencia használati 

mintázatainak aránya a mentalizáló perspketíva fokozottabb használatát mutatta. Ez az 

eredmény megfelelt elızetes várakozásunknak, miszerint a terápia késıbbi szakaszában 

kimutatható a mentelizáló beszédmód nagyobb arányú használata. A terapeuta és a páciens 

használati mintázatai közti különbségek általában a várt irányba mutattak a két ülés között, így 

a változásokra vonatkozó hipotéziseinket megerısítettük. Ez alól kivételt képez azzal 

kapcsolatos hipotézisünk, hogy a páciensnek az internális fokalizáló mód használati aránya nı 

a második ülésre, ami nem nyert megerısítést. Ugyanakkor az ágencia és páciencia használati 

mintázatok változását tekintve kimutatható a fejlıdés. Ezzel kapcsolatosan az a véleményünk, 

hogy az ágencia és páciencia változói érzékenyebbek a változásra, mint magának az internális 

fokalizáló módnak a használata. Az internális fokalizáló móddal kapcsolatosan a perspektíva 

használatban maguknak a felvett perspektíváknak használati gyakorisága alapján – ahol az 

internális perspektíva eleve nagyobb arányban szerepelt az externálishoz képest -- úgy tőnik, 

hogy a páciensnek a belsı tartalmakra irányuló figyelme és szelf-ágencia élménye viszonylag 

jó arányban valósul meg a terápiás ülésen.   

 

A NP pszichés narratív szint aspektusára vonatkozó hipotézisek megbeszélése 
  

A pszichés narratív szint három kategóriája közötti eloszlások megerısítették mind a 

páciens és terapeuta használati mintázatainak különbözıségére vonatkozó hipotéziseinket, 

mind pedig az NP szabályozás idıbeli változásaira vonatkozó hipotéziseinket. Az elsı ülésen a 

terapeuta és páciens használati mintázataiban eltérés mutatkozott, mely abban nyilvánult meg, 

hogy a páciens rendkívül nagy arányban használt narrátor szintő perspektívát, míg a terapeuta 

inkább a pszichés narratív szint terápiás itt-és-most szintjét használta. Ez részben a terápiás 

ülésen belüli diskurzív funkciókkal, részben pedig a terápia kezdetére jellemzı, 

általánosságban megfogalmazott, konkrét életeseményeket nem részletezı beszédtémák 
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nagyarányú többségével indokolható. A második ülésen a páciens és terapeuta használati 

mintázatában kimutatható változások igazolták azt a hipotézisünket, miszerint a terápia késıbbi 

szakaszában a narratív konstrukcióban nagyobb teret kap a konkrét események elbeszélése, 

valamint a terápiás itt-és-mostban megfogalmazott témák megvitatása. Ez a páciens és a 

terapeuta esetében, eltérı módon valósult meg, amennyiben a páciens beszédében mind a 

karakter-szint, mind pedig a terápiás itt-és-most szintje nagyobb arányban szerrepelt, és ezzel 

párhuzamosan csökkent a narrátor szint használata a második ülésen. A terapeuta esetében 

tovább csökkent a narrátor szint, és nála a terápiás itt-és-most szintje nıtt nagyobb arányban. 

Ez a változás a terapeuta részérıl a narratív konstrukció megvalósulási módjának általa 

választott stratégiáját, és ebben a NP szabályozó szerepét mutatja be. 

A pszichés narratív szint három szintje közül a beszélık az elsı ülésen mintegy 7o%-os 

arányban preferálták a narrátor szintet. Ez az arány azt mutatja, hogy az elsı ülésen, az egyes 

epizódokon átívelı általános vélemények és a páciens egyes életszakaszaira hosszú távon 

jellemzı témák kerültek szóba többnyire, valamint azt, hogy a szóba került témák ezen a 

szinten kerültek megvitatásra. A pszichés narratív szint másik két szintjének használata pedig, 

ehhez képest, alacsonyabb volt, vagyis háttérbe szorult az elsı ülésen. A páciens és a terapeuta 

egyéni használatára lebontott eredmények azt mutatják, hogy a narrátor szint magas arányát a 

páciens perspektíva-használata okozta, mivel a terapeuta ennél jóval kisebb arányban használta 

a narrátor szintet, és az ı beszédében nagyobb arányban találunk a terápiás-itt-és-mostra 

vonatkozó perspektívahasználatot, ami viszont a páciens használati mintázatában nagyon 

alacsony arányban szerepel, a karakter-szinttel együtt. Ez megfelel az elsı ülésre vonatkozó 

várakozásainknak, és igazolja ezzel kapcsolatos hipotézisünket. Az, hogy a páciens a narrátor 

szintet preferálja, arra utal, hogy kevéssé akar, vagy képes belépni az intenzívebb érzelmi 

átéléssel járó konkrét epizódokba, és kevéssé képes hangot adni a terápiás szituációra, és a 

terápiás kapcsolatra vonatkozó aktuális gondolatainak, érzelmeinek. Ezt a magyarázatot erısíti, 

az is, hogy a páciens igeidı használatában inkább a múlt-idıt részesítette elınyben az elsı 

ülésen, és deixis használatában is inkább távolító deixis volt kimutatható. Hasonló hatást 

mutattunk ki a terápiás diskurzus kvalitatív elemzése során is, amikor a páciens ellenállt a 

terapeuta perspektíva-váltást kezdeményezı viselkedésének, amikor a narrátor szintrıl 

valamilyen konkrét esemény elbeszélésére kérte a pácienst. Vagyis egyfelıl feltételezhetjük, 

hogy a terápiás kapcsolat kezdetén a páciens még nincs annyira oldott lelkiállapotban, vagy 

nem alakult ki az a fajta erıs kötıdése az analitikushoz, hogy mélyebb érzelmi átélést igénylı 

módon beszéljen életeseményeirıl. Másfelıl azonban az is felmerül, hogy ennek oka 
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valamilyen személyiségprobléma, bizalmatlanság, vagy félelem, amivel a terápia késıbbi 

szakaszaiban a terapeutának és páciensnek közösen kell megbirkóznia.  

Erre a kérdésre deríthet fényt a másfél évvel késıbb felvett ülés haználati mintázatainak 

vizsgálata. Ebbıl kiderül, hogy a páciensnél a narrátor-szint használata majdnem 30 

százalékkal csökken, és ugyanakkor a terápiás jelen itt-és-most szintjének használata majdnem 

20 százalékkal nı, valamint a karakter szint használata is több, mint 10 százalékkal nı. Ezek a 

változások összességében azt mutatják, hogy a páciens a terápia kezdetéhez képest ritkábban 

beszélt általános vélekedéseirıl, és ezzel szemben gyakrabban beszélt a terapeutához főzıdı 

aktuális érzelmeirıl, vagy a terápiás helyzet jelenéhez kötıdı gondolatairól, valamint azt, hogy 

ritkábban beszélt életének eseményeirıl átfogó, általánosító módon, és az általa elmondott 

narratívumok, gyakrabban elevenítettek fel konkrét eseményeket. A páciens perspektíva 

mintázatainak ez a változása igazolja az erre vonatkozó hipotézisünket, mely szerint a terápia 

késıbbi szakaszában a terápiás szint itt-és-most szintje nagyobb teret kap, mint a terápia 

kezdetén. Hasonló képen igazolást nyert az a hipotézisünk, miszerint a karakter szinttel 

jellemzett perspektívákat is nagyobb arányban használja a páciens a terápia késıbbi 

szakaszában. Mindkét eredmény arra utal, hogy a terápiás kapcsolat a terápiában eltelt másfél 

év után egy olyan szintre jutott, hogy a páciens számára lehetıvé vált egy élmény-közelibb, 

érzelmileg involváltabb perspektíva megvalósítása. Ez mindenképpen pozitív eredmény mind a 

terápiás kapcsolat alakulásának szempontjából, mind pedig a páciens fejlıdésének 

szempontjából. 

Visszatérve a terapeuta perspektíva mintázatához, az elsı ülésen nála a pszichés 

narratív szintek közel egyharmadát teszi ki az analizált szint használata. Ezt a magas arányt 

összevetve a korábban említett jelen-idejő igehasználattal, és a hetero-diegetikus pozíció nagy 

arányú alkalmazásával, arra a következtetésre jutottunk, hogy a terapeuta inkább egy külsı 

nézıpontú interpretációval, és analizált szintő intervencióval próbálta a páciens 

perspektívaváltását elısegíteni, nem pedig a karakter szint erısítésével, vagyis azáltal, hogy 

belevonta volna a pácienst egy epizód elmesélésébe. Ezt támasztja alá az is, hogy a terapeuta 

az elsı ülésen még kisebb arányban használta a karakter szintet, mint a páciens, valamint az, 

hogy a második ülésen ez az arány a terapeutánál tovább csökkent.    

A karakter-szint használatával ellentétben a narrátor szint használatának csökkenésével 

párhuzamosan a terapeuta is jóval nagyobb arányban, kétszer annyiszor használta a terápiás 

ülés itt-és-most perspektíváját, mint az elsı ülésen. A perspektíva mintázatoknak ez a változása 

a terapeuta részérıl az általa alkalmazott terápiás módszerrel kapcsolatosan arra utal, hogy a 

terapeuta intervenciói nem a karakter szintet célozzák, hanem a terápiás itt-és-most szintjét. 
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Vagyis a terapeuta inkább interpretál, és nem mélyed el a páciens által a karakterszint 

perspektívájából elıadott történetekben, a pszichés narratív szint karakter szintjén. Eszerint 

tehát a második ülésen nagy arányban megnövekedett terápiás intervenciók többségükben a 

terápiás itt-és-most-ban megfogalmazott interpretációk. A terapeuta ezen „stratégiájának” azért 

tulajdonítunk nagy fontosságot, mert a narratívumok ko-konstrukciójának többféle módja 

közül a vizsgált terápiás diskurzusban a ko-konstrukció megvalósulásának véleményünk 

szerint ez az egyik fı jellegzetessége. A ko-konstrukciónak ez a fajta megvalósulása szorosan 

összefügg a NP szabályozó szerepével. Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozunk az NP 

szabályozó funkciójának, és az erre vonatkozó hipotézisek megbeszélésekor. Az alábbiakban 

egy olyan részletet közlünk, ami a terapeutának ezt a stratégiáját illusztrálja. A páciens éppen 

egy története mesél el édesanyjáról, akinek, túlzott alkoholfogyasztása miatt szerinte 

emlékezeti nehézségei vannak, ezért nem tudja kezelni az e-mailt. A kiemelt részekben a 

terapeuta a pszichés narratív szint terápiás itt-és-most pozícióját felvéve készteti a pácienst 

arra, hogy a továbbiakban ne mélyedjen el ebben a történetben. 

   

P: ez szerintem nem normális. 

P: nem? 

T: nem tudom megítélni. 

P: jó, csak érti, amire mondom. 

P: tehát érti.  

P: tíz éve gyakorolt feladat! 

T: azt kérdezem, hogy más dolgokra is vonatkozik-e ez az emlékezet probléma?  
P: de a+/ 

P: igen. 

P: igen. 

 

Összefoglalva tehát a pszichés narratív szintre vonatkozó eredményeinket, az NP 

szabályozást leíró elméletünk alapján az erre a változóra vonatkozó hipotéziseink igazolást 

nyertek. Azt találtuk, hogy a terápia kezdetén a narrátor pozíció jellemezte a pácienst, míg a 

terapeuta inkább a terápiás itt-és-most szintjét használta. A karakter szint használata 

mindkettıjüknél nagyon alacsony volt. A terápia késıbbi szakaszában azonban a páciensnél 

gyakoribb lett a karakter szint használata, valamint nagymértékben megnıtt a terápiás jelen itt-

és-most szintjének használati aránya, és lecsökkent a narrátor szint használata. Ezek a 

változások igazolták arra vonatkozó hipotézisünket, hogy a terápia késıbbi szakaszában 
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lehetıvé válik az érzelmileg involváltabb beszédmód: a konkrét élmények részletes elmesélése, 

valamint az aktuális, a terápiára vonatkozó érzések feltárása. A terapeuta ugyanakkor tovább 

csökkentette a karakter-szint használatot, viszont a terápiás itt-és-most használata nála is 

nagymértékben nıtt. A terapeutának ez a viselkedése fontos meghatározója az adott terápiás 

diskurzusban megvalósuló narratív konstrukció módjának, és összefüggésben van a NP 

szabályozó funkciójának általa alkalmazott stratégiájával. 

 

A NP által kifejezett affektus-telítettség fokozódására vonatkozó hipotézis, és az affektus-
telítettség szabályozása  
  

A NP általunk alkalmazott modelljét alkotó változók kategóriái között hat olyan 

kategória van, amelyek a perspektívában kifejezett érzelmi involváltságot, affektus telítettségét 

jelzik. Ezek a következık: homo-diegézis, jelen idı, egyes szám, elsı személy, pszichés 

narratív szint karakter szintje, internális fokalizáló mód (Baumeister, és Newman, Habermas, 

2005; 1994; Berán Unoka, 2005, 2007; Pólya, 2004; Shiffrin, 1987; Tannen, 1989; Unoka, 

Berán, 2006; Wolfson, 1979). Az ezeknek a kategóriáknak a felhasználásával készített 6 fokú 

skála mérési eredményei alapján igazoltuk azt a hipotézisünket, hogy a második ülésen 

fokozódott az interakcióban résztvevık által használt NP-k affektus telítettségének mértéke. Az 

affektus-telítettség 1-6 közötti átlag értéke az elsı ülésen, a páciens és terapeuta intonációs 

egységeit összességébe tekintve 2,79, volt, míg a második ülés átlaga 3,29.  

Ez azt jelenti, hogy a fenti kategóriák közül a második ülésen beszélık perspektíváiban 

összességében nagyobb arányban mutatható ki a homo-diegézis, a jelen idı, az egyes szám, 

elsı személy, karakter szint, valamint az internális fokalizáló mód.  Ez az eredmény 

összhangban áll a fenti, a NP aspektusait leíró változóknak részletesen tárgyalt, a két ülésre 

kapott eloszlásaival, és ezek különbségeivel. Tehát azt mondhatjuk, hogy az affektus telítettség 

növekedédésére vonatkozó hipotézis igazolása egyszersmind megerısítette a fent összefoglalt 

eredmények erre vonatkozó részét is. 

 A GLM modellel a páciens és a terapeuta intonációs egységei között affektus-telítettség 

szempontjából szintén szignifikáns különbség volt kimutatható. A páciens intonációs 

egységeinek átlagos affektus-telítettsége összességében 3,18 volt a két ülésen, míg a 

terapeutánál ez az érték 2,48 volt. Ez azt jelenti, hogy a páciens beszédében a terapeutához 

képest nagyobb arányban mutatható ki a homo-diegézis, a jelen idı, az egyes szám, az elsı 

személy, a karakter szint, valamint az internális fokalizáló mód. Mivel a GLM modell 

keretében nem mutattunk ki interakciót az ülés (elsı vagy második) és a beszélı (páciens vagy 
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terapeuta) ezt az eredményt úgy értelmeztük, hogy a páciens és terapeuta affektus telítettség 

szempontjából hasonló módon viselkedett, vagyis mindketten alacsonyabb affektus-telítettségő 

perspektívákat használtak az elsı ülésen, és magasabbakat a második ülésen. Ugyanakkor a 

páciens intonációs egységeiben felvett perspektívák mindkét ülésen magasabb affektus-

telítettséget mutattak, mint a terapeuta intonációs egységeiben felvett perspektívák. Ez 

megfelelt elızetes várakozásainknak, és igazolta azt a hipotézisünket, miszerint a páciens 

többnyire magas affektus-telítettségő perspektíva-használatával szemben a terapeuta általában 

alacsonyabb affektus-telítettségő perspektívákat használt mindkét ülésen. A terapeutának ez a 

tipikus perspektíva-használata a terápiás diskurzusnak a NP által történı affektus-reguláció 

szabályozásával függ össze.  

 A terápiás diskurzusra vonatkozóan az affektus-telítettség szabályozása az ülésen 

elsısorban a terapeuta feladata. A páciens ebbıl a szempontból ingadozhat a túl-telítettség és 

az affektus hiány állapotai között. A NP váltással történı szabályozás a terapeuta egyik fontos 

eszköze az affektus telítettség szempontjából, vagyis a terápiás ülés alatti érzelmi szabályozás 

szempontjából. A szabályozás mőködési mechanizmusát a terápiás részletek kvalitatív 

elemzésének fejezetében kimutattuk, és részletesen kifejtettük. A kvantitatív eredmények 

között számos, a NP változóinak a terapeuta és páciens használati mintázataiban kimutatott 

eltérés is erre enged következtetni, például a páciens elsı személyő ige használatával szemben 

a terapeuta harmadik személyő ige használata, vagy a pszichés narratív szint szempontjából a 

páciens karakter szint használatával szemben a terapeuta terápiás itt-és most használata. Az 

affektus-telítettség szabályozási módjának vizsgálatára a korábban definiált négyfajta 

intonációs-egység szekvencia elkülönítésével került sor (PP, PT, TP, TT). Ezek a szekvenciák 

eltérı mértékő affektustelítettséget mutattak. A legmagasabb affektus telítettsége a páciens 

által produkált intonációs egységeknek volt, vagyis a PP, és TP szekvenciákban felvett 

perspektíváknak. Ezek a szekvenciák tehát azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a páciens 

két intonációs egységen keresztül folyamatosan beszél (PP), valamint, amikor a terapeuta 

beszél, és ezt követi a páciens megszólalása (TP). A perspektíva-használat a PT 

szekvenciákban érte el a legalacsonyabb affektus-telítettséget, vagyis akkor, amikor a páciens 

beszél, és ezt követıen megszólal a terapeuta. A TT intonációs egységek affektus telítettség 

szempontjából a két véglet között, középen helyezkedtek el. Más szóval, a páciens 

megszólalásaiban felvett perspektívákat magas affektus-telítettség jellemezte, függetlenül attól, 

hogy ki beszélt elıtte: ı maga, vagy a terapeuta. A terapeuta megszólalásait alacsony affektus-

telítettség jellemezte akkor, amikor a páciens beszélt elıtte. Abban az esetben, ha ı maga 

folyamatosan beszélt, perspektíva-használata affektus-telítettség szempontjából közepes szintet 
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mutatott. Ez a hatás független volt attól, hogy hányadik terápiás ülésrıl van szó, tehát a 

szekvencia típusok affektus-telítettségi sorrendje stabilnak mutatkozott.  

Ennek fényében a következı képen értelmeztük a kapott eredményeket. Az általunk 

vizsgált terápiás diskurzusban a NP affektustelítettségének szabályozása a terápiás ülésen a 

beszélık szerepének függvényében úgy zajlott, hogy a páciens magas affektus-telítettségő 

perspektíváira (PP) a terapeuta tipikusan olyan perspektívákkal reagált, amelyek ezt a magas 

affektus-telitettséget down-regulálták (PT). Ezek után, amennyiben terapeuta tovább beszélt, 

olyan perspektívákat választott, melyek affektus-telítettség szempontjából közepesen magasak, 

más szóval kiegyenlítettek voltak. A páciens erre ismét magas affektus-telítettségő 

perspektívákkal reagált (TP). A NP szabályozásnak ez a ciklusa a terápiás ülésen a NP 

affektus-szabályozó diskurzív funkciójaként értelmezhetı. Az általunk vizsgált terápiás 

diskurzusban megvalósuló narratív konstrukció egyik fontos jellegzetessége ez a szabályozás. 

A NP által kifejezett affektus-telítettség szabályozása a terápiás ülésen azért fontos, mert a 

páciens által elmesélt történetek magas affektus-telítettsége, és ennek, a szabályozás hiányában 

bekövetkezı felfokozódása egy bizonyos szint elérése után ellehetetlenítené a terápiás munkát. 

A terápiás munka szempontjából ugyanakkor nem lenne értelme annak sem, ha a páciens 

alacsony affektus-telítettségő perspektívákat használva, oly módon fogalmazná meg saját 

történeteit, hogy azokhoz a narrátor/karakter az elbeszélt eseményektıl idıben és térben távol, 

érzelmi involváltság nélkül, az érzelmek és belsı tartalmak kifejezése nélkül viszonyulna. A 

narratív konstrukciónak ez a formája feltehetıleg inkább valamilyen formális helyzetben, 

például bírósági tanú-vallomás esetében lehet kívánatos. A pszichoterápiás helyzetben azonban 

ez hátráltatja, és végül ellehetetleníti a terápiás munkát. Ilyen esetben a terapeuta az up-

reguláció eszközeivel él. Az elsı és második ülés affektus-telítettsége közötti különbség 

például arra utal, hogy az elsı ülésen, a terápia kezdeti szakaszában, az affektus-telítettség 

összességében még nem érte el a kívánatos szintet. A terapeuta ebben az esetben, mint a 

késıbbiekben kifejtjük, az up-reguláció eszközével szabályozta a diskurzust. Ugyanakkor, a 

fent leírt tipikus affektus-telítettség szabályozási ciklus összességében mindkét ülésen jellemzı 

volt.   

A terápiás diskurzusban tehát a NP affektus-telítettség szabályozásával az affektus-

telítettség a pillanatnyilag kívánatos szinten tartható, az up-reguláló, valamint a down-reguláló 

NP váltás használatával. Az affektus-telítettség kívánatos szinten tartását, és az ehhez 

szükséges szabályozást, a down-reguláció oldaláról, mint kimutattuk, általában a terapeuta 

perspektíva váltásai idézték elı. A páciens azonban szintén része volt ennek a szabályozási 

ciklusnak, amennyiben perspektíva-váltásaival általában up-regulálta az affektus-telítettséget. 
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A páciens esetében azonban, mint említettük, nem feltételezzük azt a fajta tudatosságot, hogy a 

terápiás munka megvalósításának érdekében szabályozni kívánná a terapeuta perspektívájának 

affektus-telítettségét. A terapeuta céltudatosabb perspektíva-megvalósítását támasztja alá az is, 

hogy a terapeuta, miután NP választásával down-regulálta a páciens magas affektus-telítettségő 

perspektíváit, folyamatos beszédében egy közepes szintő affektus-telítettséget valósít meg. 

Nála tehát ennek az NP szabályozás eszközének egy funkció-orientált alkalmazása figyelhetı 

meg.  

A vizsgált terápiában a NP kölcsönös affektus-szabályozási folyamata általában tehát a 

fenti „szereposztás” szerint valósult meg. Ettıl azonban az egyes konkrét esetekben esetén 

eltért a terapeuta, amikor ezt a terápiás munka céljának megvalósítása indokolttá tette. A 

következı, fent idézett, a páciens édesanyjának emlékezési nehézségeirıl szóló történet 

folytatása illusztrálja a terapeutának az affektus-telítettséget szabályozó tevékenységét, 

valamint azt is, ahogy a páciens egy rövid idıre kilép a karakter szint perspektívájából, majd 

ezt követıen, ismét magas affektus-telítettségő perspektívában folytatja az epizód elbeszélését. 

Ugyanakkor a folytatásban már az alacsonyabb affektív-telítettségő múlt idıt használja a 

páciens, tehát valamelyest hatással volt rá a terapeuta down-regulációs tevékenysége. (A 

részletben kiemeltük a terapeuta intervencióit.) 

 

P: ez szerintem nem normális. 

P: nem? 

T: nem tudom megítélni. 

P: jó, csak érti, amire mondom. 

P: tehát érti.  

P: tíz éve gyakorolt feladat. 

T: azt kérdezem, hogy más dolgokra is vonatkozik-e ez az emlékezet probléma? 
P: de a+/ 

P: igen. 

P: igen. 

T: például. 

P: nem tudom, de most ezt szeretném befejezni elıbb. 

T: ja? 
P: és akkor azt hittem hirtelen,  

P: hogy mivel ez ennyire nem ment neki, 

P: hogy+… 
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A terápiás diskurzusnak az affektus-telítettség szempontjából ciklikus jellegét más 

vizsgálatok is kimutatták (Bucci, 1994). Ezekben a vizsgálatokban Bucci és munkatársai azt 

találták, hogy a terápiás ülésen belül az affektus-telített és kevésbé affektus-telített diskurzus 

szakaszok váltakozása az, ami elısegíti a terápiás munkát, és a sikeres terápiáknak ez az egyik 

jellegzetessége. A magas affektus-telítettségi szakaszokban az érzelemtelítettséget a beszéd 

prozódiai jellegzetességeivel mutatták ki. Ez alapján elkülönítettek érzelem-telített, és absztrakt 

hanghordozást. Az affektus telítettség szabályozásában a NP szerepére azonban ezek a 

vizsgálatok nem térnek ki. Véleményünk szerint az affektus szabályozásának többféle 

megvalósulási módja lehetséges, és a terapeuta az, aki ezt a folyamatot a terápiás munkával 

kapcsolatos tapasztalatára és tudására támaszkodva monitorozza, és szükség esetén tudatosan 

szabályozza. Saját elméletünk a NP váltás segítségével történı szabályozásról, ebbıl a 

szempontból újdonság a terápiás folyamat-kutatás eddigi elméletei között. 

   

A NP aspektusait leíró változók szerepe a diskurzus-szabályozásban 
 

A NP szabályozást a fenti szekvenciákban (PP, PT, TP, TT) a NP aspektusait leíró 

változókkal való összefüggéseiben is megvizsgáltuk. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet 

arra, hogy az egyes változóknál, valamint az egyes üléseken az általánosságban jellemzı 

affektus-telítettség fent leírt szabályozási ciklusától esetenként eltérı volt. Ennek oka, hogy az 

affektus-telítettség skálája hat változót tartalmazott, és az ezekre vonatkozó összesített 

eredmények alapján jellemeztük az egyes szekvenciákat az affektus-telítettség szempontjából. 

A változók egyedi vizsgálatában azonban a terapeuta részérıl esetenként down-regulációs, míg 

más esetekben up-reulációs diskurzus-tevékenység mutatható ki. A pácienssel kapcsolatosan 

szintén elmondható, hogy egyes változók esetében up-regulálja, más változók esetében pedig 

down-regulálja a diskurzust. A terapeuta esetében, mint említettük az NP szabályozást egy, a 

diskurzus céljának megvalósítása szempontjából tudatosabb tevékenységnek hipotetizáltuk, 

mint a páciens esetében. A NP változóinak a fenti négy szekvenciában megvalósuló 

szabályozása alapján ez a terapeuta alkalmazásában kimutatható ez a céltudatosság, ami 

igazolja erre vonatkozó hipotézisünket. A páciensnél viszont a fokalizáló mód, valamint a 

pszichés narratív szint esetében is kimutatható a terapeuta szabályozó tevékenységének hatása, 

amennyiben a terapeuta intervencióit követıen (TP) beszédében a PP ciklusban használt 

perspektívával szemben a terapeuta által használt perspektívával azonos perspektíva 

használatot találtunk, a második ülésen. Ez alátámasztja azt a hipotézisünket, miszerint a 
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terapeuta NP váltással történı szabályozó tevékenysége hatással van a páciens NP váltásaira, 

valamint azt, hogy a terápia késıbbi szakaszában ez a hatás a terápiás munka elırehaladását 

mutatja. Más szóval, a terápia késıbbi szakaszában a páciens képessé válik arra, hogy a NP 

szabályozást a terapeuta segítségével saját beszédében is alkalmazza. Az PP, TP, PT és TT 

szekvenciák eloszlását, valamint az elsı és második ülés közti különbségeket az affektus-

szabályozásban szerepet játszó 6 változóval kapcsolatban vizsgáltuk. Mivel az NP 

szabályozásban fontos szerepet tulajdonítottunk a terapeuta minimál válaszainak is, ezekbe a 

vizsgálatokba az utóbbiakat is bevontuk. Az alábbiakban ezeknek a vizsgálatoknak az 

eredményeit beszéljük meg. 

Az igeidı perspektíva mintázataival kapcsolatban a NP szabályozó ciklusa alapján azt 

mondhatjuk, hogy ebben a terapeuta up-regulációs tevékenysége mutatható ki az elsı ülésen. A 

második ülésen a terapeuta NP váltásai sem up-regulációt, sem down-regulációt nem 

valósítottak meg. A szabályozó ciklus az elsı ülésen a következı képen alakult. A páciens 

megszólalásaiban (PP, TP) tipikusan múlt idıt használt. A terapeuta erre többnyire minimál 

válasszal reagált (PT), majd saját folyamatos beszédében (TT) tipikusan jelen idıt használt, 

ami a múlt idıhöz képest affektus-telítettebb perspektívát jelent. Az elsı üléssel szemben a 

második ülésen a PP és TP szekvenciákban a jelen idejő perspektíva valósult meg, a terapeuta 

ezekre nagyobb részt jelen idıvel, vagy minimál válasszal reagált (PT), majd ezt követıen saját 

folyamatos beszédében (TT) is a jelen idejő perspektíva dominált. A második ülésen tehát a 

terapeuta sem up-regulációt, sem down-regulációt nem valósított meg az igeidı 

perspektívájának segítségével. Viselkedése inkább egyfajta szinten tartással jellemezhetı. 

 A diegézissel kapcsolatosan a szekvenciák alapján kimutatható NP szabályozás mindkét 

ülésen hasonló módon zajlott le, de eltérés mutatkozott a terapeuta perspektíva használatában, 

ami  a terapeuta minimál válaszainak (hm, mm, aha, igen) szerepére hívta fel a figyelmet a 

szabályozás mechanizmusában. A páciens homo-diegézisben elmondott történeteire (PP, TP) a 

terapeuta az elsı és második ülésen is minimál válaszokkal és hetero-diegézissel reagált (PT). 

A két ülésen azonban eltérı volt a minimál válaszok és a hetero-diegetikus perspektíva 

alkalmazásának aránya. Míg az elsı ülésen többségében minimál válaszokkal reagált a 

terapeuta, és kevesebb hetero-diegézist használt, addig a második ülésen ez az arány 

megfordult, és a hetero-diegézis volt többségben. A TT szekvenciákat ezután mindkét ülésen 

hetero-diegetikus perspektíva jellemezte. Itt tehát kimutatható a NP affektus-telítettségének 

szabályozása a terapeuta részérıl, méghozzá a down-reguláció irányába, mivel a páciens által 

használt homo-diegetikus perspektíva affektus-telítettebb, mint a terapeuta által használt 

hetero-diegetikus perspektíva. A PT szekvenciákban használt NP mintázat két ülés közötti 
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változása azt mutatja, hogy a terapeuta hetero-diegézis alkalmazása kisebb arányú volt az elsı 

ülésen, mint a másodikon. Ez a hetero-diegézis down-reguláló szerepét támasztja alá a második 

ülésen, ahol, mint kimutattuk, fokozottabb volt a perspektívák affektus-telítettsége. 

Ugyanakkor a hetero-diegézis nagyfokú használata a terapeuta esetében, mint korábban 

kifejtettük részben a terápiás diskurzus szerkezeti és funkcionális tulajdonságainak 

következménye. Ez azonban véleményünk szerint nincs ellentmondásban azzal, hogy 

ugyanakkor affektus-telítettség szabályozási funkció is megvalósulhasson ennek a 

perspektívának a használatával. Erre utalnak azok a szubtilis különbségek, amelyek a minimál-

válaszok és a hetero-diegézis használatában mutatkoznak a terapeuta perspektíva-mintázatában 

a két ülés között. 

A szekvenciális szabályozásban tehát kimutatható a minimál válaszok fontos szerepe. 

Ez a diskurzus-szabályozásban nem merül ki pusztán abban, hogy a terapeuta folyamatos 

figyelmérıl biztosítsa a pácienst. A NP szabályozásának szempontjából, egyfajta fenntartó, 

megerısítı szerepet tulajdoníthatunk a minimál-válaszoknak. Mivel nyelvi szempontból 

definiálható perspektívát ez a típusú megnyilvánulás nem jelenít meg, a terapeuta minimál 

válaszaiban nem tud ily módon perspektívát kifejezni, és ennél fogva nem is befolyásolhatja a 

páciens perspektíva váltásait. Mégis, kimutathatóan nagy arányban alkalmazza a terapeuta ezt a 

módszert a páciens történeteinek elmondása közben. Ezt követıen, saját folyamatos 

beszédében erısebb szabályozó eszközként a NP váltást alkalmazza.  

A minimál válaszok gyakori használata, és annak szabályozó szerepe figyelhetı meg az 

ige-szám és ige személy használatának esetében is. A PP, TP, és TT szekvenciákat mindkét 

ülésen az egyes szám használata jellemzi, a PT szekvenciákat tekintve viszont a terapeuta 

minimál válaszainak magas aránya figyelhetı meg. Az ige szám szempontjából tehát ismét 

nem találunk down- vagy up-regulációt, ehelyett inkább a terapeuta részérıl a páciens 

perspektívájának fenntartását, és megerısítését látjuk.  Az ige személy esetében azt találtuk, 

hogy a PP és TP szekvenciákat az elsı és harmadik személy használata jellemezte. 

Amennyiben a páciens elsı személyt használt, ezek a szekvenciák affektus-telítettség 

szempontjából magas telítettséget jelentettek. A terapeuta ezekre adott reakcióiban (PT) szintén 

a minimál válaszok voltak jellemzıek, bár ezek aránya valamivel alacsonyabb volt a második 

ülésen. A terapeuta saját folyamatos beszédében (TT) a többi szekvenciához képest 

gyakrabban fordult elı a második személy használata, de a TT szekvenciákban legnagyobb 

arányban a harmadik személyő perspektíva használat szerepelt. A harmadik személyő 

használat mindenképpen alacsony affektus-telítettséget jelez. A harmadik személyő 

perspektíva használata a terapeuta részérıl ugyanakkor nem indokolható a terápiás diskurzus 
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szerkezeti és funkcionális tulajdonságaival, mint ahogy ezt korábban a terapeuta második 

személyő perspektíva használatával kapcsolatosan említettük. A terapeuta down-regulációs 

diskurzus tevékenysége tehát kimutatható az ige-személy használatában. Ugyanakkor a páciens 

részérıl up-regulációs tevékenység mutatható ki. 

A szekvenciák szabályozó funkciója a NP fokalizáló mód változójának szempontjából 

az elsı ülésen általánosságban az internális fokalizáló mód kis mértékő fölénye jellemezte az 

összes szekvenciát, ezen belül a PT szekvenciákban a terapeuta minimál válaszainak magas 

aránya emelkedett ki. A második ülésen a TT szekvenciák mutatták az internális fokalizáló 

mód használatát legnagyobb arányban, a terapeuta folyamatos beszédét szinte teljesen ez 

jellemezte. A TT szekvenciákat az internális fokalizáló mód megvalósításának szempontjából a 

TP szekvencia követte, az internális fokalizáló mód magas aránya itt is kitőnt. Az affektus 

reguláció szempontjából ezeket a szekvenciákat mind a terapeuta, mind pedig a páciens 

megszólalásaiban up-reguláció jellemezte. A PT szekvenciákban is az internális fokalizáló mód 

dominált, de itt ismét nagy arányban jelentek meg a terapeuta minimál válaszai. Végül az 

internális fokalizáló mód aránya, bár itt is magasabb volt, mint az externális fokalizáció, a PP 

szekvenciákban volt a legalacsonyabb. Az affektus reguláció szempontjából érdekes kép 

rajzolódott ki. A páciens folyamatos beszédében az internális dominancia miatt viszonylag 

magas volt az affektus-telítettség (PP), a terapeuta megszólalásaiban ezt a telítettséget 

fenntartotta, vagy tovább erısítette (PT), a terapeuta folyamatos beszédében az affektus-

telítettség ennél magasabb volt, és ekkor érte el a legmagasabb szintet (TT). A páciensnek a 

terapeuta megszólalásait követı beszédében az affektus-telítettség szintén magas szinten 

maradt (TP). Ebben a ciklusban a terapeuta up-regulációs tevékenysége mutatható ki. Az a 

tény, hogy a PP megszólalásokhoz képest a TP megszólalásokban magasabb volt az internális 

fokalizáló mód aránya, vagyis a terapeuta internális perspektívára váltását követıen a páciens 

beszédében is nagy arányban megvalósult ez a perspektíva, míg azt megelızıen ez az arány 

kisebb volt, azt mutatja, hogy a páciens követte a terapeuta perspektíva váltását, és saját 

perspektívájában megvalósította az internális fokalizáló módot. Ez az eredmény a terapeutának 

a páciens perspektíva váltására gyakorolt hatását mutatja, és igazolja azt a hipotézisünket, 

miszerint a terápiás diskurzusban a NP használatával a terapeuta szabályozza a páciens által 

felvett perspektívát, és annak affektus-telítettségét. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a 

páciensnek a terápiás ülésen mutatott képessége, miszerint az internális fokalizáló módot 

használja azokban az esetekben, amikor a terapeuta saját perspektíva váltásában erre fókuszál, 

egy tanulási folyamat részeként értelmezhetjük. A tanulási folyamat folytatása lenne az, ha a 
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páciens a terapeuta segítsége nélkül, a terápiás ülésen és azon kívüli helyzetekben egyaránt 

növelné az internális fokalizáló mód használatát. 

A szekvenciák szabályozó funkciójának több hipotézisünket is alátámasztó 

megnyilvánulását találtuk a pszichés narratív szint elemzésénél. Az elsı ülésen a PP és TP 

szekvenciákat, tehát a páciens megszólalásait a narrátor pozíció jellemezte. A második ülésen 

azonban a PP és TP szekvenciák eltérı eloszlást mutattak a pszichés narratív szint 

szempontjából. Míg a páciens folyamatos beszédére (PP) a narrátor és karakter szint volt 

jellemzı, addig arra az esetre, amikor a páciens a terapeuta intonációs egységét követıen 

szólalt meg (TP), a narrátor szint és a terápiás itt-és-most szintje volt jellemzı. Affektus 

telítettség szempontjából tehát a PP átmentek voltak erısebben telítettek, ezt követték a TP 

átmenetek. A terapeuta megszólalásai (PT, TT) mindkét ülésen a narrátor szint és a terápiás itt-

és-most között oszlottak meg. A terapeuta megszólalásainak ez alacsony-közepes affektus-

telítettségét jelentette minkét ülésen. Az elsı ülésen, ahol a páciens megszólalásaira a narrátor 

szint volt jellemzı, a terapeutának ez a viselkedése up-regulációként értelmezhetı. Ezzel 

szemben a második ülésen, ahol a páciens folyamatos beszédére a narrátor és karakter szint 

volt jellemzı, a terapeuta viselkedése down-regulációként értelmezhetı. Ugyanakkor a NP 

szabályozás szempontjából fontos jelenség az, hogy a második ülésen a páciens TP 

megszólalásait alacsony-közepes affektus telítettség jellemezte. Ez, a terapauta megszólalásait 

követı reakció azt mutatja, hogy a terapeuta down-reguláló tevékenysége hatással volt a 

páciens perspektívájára, vagyis a páciens perspektívát váltott, a terapeuta megszólalását követı 

megszólalásában, és megvalósította a terapeuta által felvett perspektívát. Ez egyben egy 

alacsonyabb affektus-telítettségő perspektíva megvalósítását jelentette azokban az esetekben, 

amikor a terapeuta perspektívájában ez az alacsony affektus-telítettség kimutatható volt. Ez, a 

második ülésre jellemzı viselkedés a páciens részérıl igazolja azt a hipotézisünket, hogy a 

beszélık részérıl a narratív konstrukció folyamatában a perspektíva-váltásoknak egy 

kölcsönös, egymást befolyásoló szabályozása valósul meg. Az a hipotézisünk, miszerint a 

terapeuta perspektíva váltása hatással van a páciens által a következı megszólalásban 

megvalósított NP-ra, szintén igazolást nyert. Továbbá, az affektus-telítettség szempontjából a 

két véglet között elhelyezkedı terápiás itt-és-most használata a páciens részérıl arra utal, hogy 

a terapeuta segítségével képessé vált a perspektíva-váltásban megvalósuló affektus-reguláció 

alkalmazására, vagyis, ezt a képességet elsajátította. Azt, hogy a terapeuta segítsége nélkül 

képes-e erre a páciens, nem tudhatjuk biztosan, de a PP szekvenciák jellemzıen magas 

affektus-telítettsége arra utal, hogy a terápiának ebben a szakaszában ezt még nem sajátította el 

a páciens. Terápiás fejlıdésének szempontjából azonban pozitív eredmény az, hogy ezt a 
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képességét megtanulta az ülésen, a terapeuta segítségével alkalmazni. A fent idézett történet 

elmondásában például megfigyelhettük, hogy a terapeuta intervencióját követıen a páciens, 

egy rövid idıre átvette a terapeuta perspektíváját, majd ismét visszaváltott saját, azt megelızı 

perspektívájába, de ekkor már egy valamelyest alacsonyabb affektív telítettségő 

perspektívában folytatta a történet elbeszélését. 

Összefoglalva a NP változóinak a terápiás diskurzusban betöltött szabályozó szerepét 

azt mondhatjuk, hogy a terapeuta mind up-regulációra, mind down-regulációra alkalmazta a 

NP változóit, idınként pedig, a perspektíva fenntartásával, vagy minimál válaszok 

használatával megerısítette a páciens által választott perspektívát. Up-regulációs diskurzus 

tevékenység az elsı ülésen figyelhetı meg, amikor például az igeidı, fokalizáló mód, vagy a 

pszichés narratív szint esetében a páciens perspektíva használatában kimutatható affektus-

telítettséghez képest a terapeuta tipikusan egy magasabb affektus-telítettségő perspektívát 

választott. Down-reguláció mutatható ki a diegézis és az ige személy használatában, valamint a 

pszichés narratív szint használatában a második ülésen. Az NP változóival kapcsolatosan tehát 

igazoltuk azt a hipotézisünket, miszerint a terápiás diskurzusban a terapeuta a NP segítségével 

szabályozza az affektus-telítettséget. Ugyanakkor számos változó esetében azt a hipotézisünket 

is igazoltuk – például a fokalizáló mód, és a pszichés narratív szint esetében -- hogy a páciens 

ennek a szabályozási folyamatnak a részeként követi a terapeuta perspektíva váltását, és a 

terapeuta megszólalását követı intonációs egységben megvalósítja azt saját perspektíva-váltása 

során. A páciensnek ez a viselkedése a második ülésre volt jellemzı, ami 1,5 évvel késıbbi 

idıpontot jelentett. Ez azt a hipotézisünket igazolja, hogy a NP váltással történı szabályozás 

elsajátítása egy hosszabb idıszakon áthúzódó tanulási folyamat során valósul meg a páciens 

részérıl. Ennek a folyamatnak sikeres terápia esetén az az eredménye, hogy a páciens a 

terápiás ülésen a terapeuta segítsége nélkül, saját folyamatos beszédében is alkalmazni tudja a 

NP szabályozást, valamint azt, hogy a terápiás ülésen kívüli helyzetekben is megvalósítja azt. 

Vizsgálatunk nem terjedt ki ennek a folyamatnak a végigkövetésére, így annak csak az elsı, 

fent összegzett szakaszáról tudunk beszámolni. 

 
Következtetések és nyitott kérdések 
 

Kutatásunkban a NP terápiás diskurzusban betöltött szabályozó funkcióját vizsgálatuk. 

Az általunk definiált négy aspektussal, a fizikai, szubjektivitás, NP modell alapján a 

perspektíva-váltással történı figyelmi és érzelmi szabályozást mind kvalitatív, mind pedig 

kvantitatív módszerekkel elemeztük. Vizsgálatunk alapján sikerült igazolnunk fı 
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hipotézisünket, miszerint a NP a terápiás diskurzusban szabályozó funkciót tölt be, és ezt a 

szabályozó mőködést a terapeuta a terápiás célok megvalósításának érdekében alkalmazza. A 

terápiás célok alatt itt az affektus-telítettségnek a narratív konstrukció adott idıpontjában való 

kívánatos szinten tartását, és a mentalizációs képességnek a páciens részérıl történı fokozatos 

elsajátítását értettük. Ezzel a hipotézissel kapcsolatosan a páciensnél is kimutatható volt a 

terápia elırehaladottabb szakaszában a kölcsönös szabályozás alapján elsajátított perspektíva 

használat.  Ez a NP intencionalitás aspektusára vonatkozóan, és a pszichés narratív szintjének 

használatának esetében abban nyilvánult meg, hogy a páciens a második ülésen a terapeuta 

perspektíva váltását követıen, saját beszédében is megvalósította a terapeuta perspektíva 

használatában kimutatott NP-t.  

Fı hipotézisünket támasztotta alá az is, hogy a terápia kezdeti szakaszára vonatkozóan 

(az elsı ülésen) a kölcsönös szabályozásnak még nem volt ilyen kimutatható hatása. Ez 

egyszersmind azt a várakozásunkat igazolja, miszerint a NP váltás egyes típusainak elsajátítása 

a páciens részérıl a terápiás diskurzusban fokozatosan, hosszabb idı alatt megy végbe. A 

terápiás hatásokat igazolta a páciens perspektíva használati mintázatainak más vonatkozása is, 

például a második ülésen kimutatott tárgy-ágencia használati arányának növekedése az elsı 

üléshez képest, vagy a páciencia használatban kimutatott változás, ami a szelf-páciencia 

csökkenését, és a más-páciencia növekedését mutatta a második ülésen. Más szóval, a páciens 

gyakrabban jelölte meg saját magát, vagy a narratívum más szereplıit reprezentációs 

ágensként, és ritkábban beszélt ezekrıl a személyekrıl a történetek eseményeinek passzív 

elszenvedıjeként. Ezek a változások a mentalizáló beszédmód nagyobb arányú használatát 

igazolják, ami a páciens mentalizációs kapacitásának fejlıdését mutatja a vizsgált terápiában. 

A NP affektus szabályozó szerepével kapcsolatban kimutattuk, hogy az affektus-

telítettebb, illetve kevésbé affektus telített perspektívák váltakozó használata az érzelmi 

szabályozás szempontjából up- és down-reguláció megvalósítását jelentette a terápiás 

diskurzusban. Ezzel kapcsolatban az affektus-regulációnak egy olyan általános ciklusa volt 

jellemzı a terápiás üléseken, ahol a páciens perspektíva-használatát inkább az up-reguláció, 

míg a terapeuta NP használatát inkább down-reguláció jellemezte. A terapeuta ugyanakkor 

perspektíva váltásaival, tehát az affektus-telítettség down- és up-regulációjával a terápiás 

munka céljainak megvalósítása érdekében ezt az eszközt a narratív konstrukció adott 

idıpontjaiban eltérı módon alkalmazta. Így például a fokalizáló mód esetében inkább up-

regulációt, míg például a pszichés narratív szint szempontjából inkább down-regulációt 

valósított meg nagyobb arányban a második ülésen. A terapeuta gyakorta alkalmazott minimál 

válaszai, amit tipikusan a páciens intonációs egységeit követıen, a PT szekvenciákban 
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használt, az affektus telítettség szabályozásának szempontjából egyfajta szinten tartást 

jelentettek. 

A NP váltások kvantitatív elemzései a terapeutának azt a diskurzív stratégiáját is 

kimutatták, mely szerint a terapeuta nem vonódott be a páciensnek a második ülésen nagyobb 

arányban alkalmazott, a pszichés narratív szint karakter szintjén megvalósuló elbeszéléseibe. A 

páciensnek ezekre a magas affektus-telítettséget mutató intonációs egységeire PT 

szekvenciáiban NP váltással reagált, melyben, mint említettük down-regulálta az affektus-

telítettséget. Ugyanakkor a terapeuta intervencióit a pszichés narratív szint itt-és-most 

szintjének használata jellemezte, párhuzamosan a második ülésen a TT szekvenciáit jellemzı 

rendkívül magas arányban megvalósított internális fokalizáló mód használatával. Ez azt 

mutatja, hogy a terapeuta, miután a páciens figyelmét a terápiás jelenre irányította, tehát 

kimozdította a történet mélyebb átélésével járó karakter szintrıl, az internális fokalizáló mód 

használatában a mentalizáció alkalmazását valósította meg. Más szóval, a páciens magas 

affektus-telítettségi állapotát követıen került sor az elmondott történet narrátorának és 

karaktereinek internális fokalizáló módban való megjelenítésére, vagyis mentalizációjára. A 

terapeuta ezzel a sorozatos NP váltással jellemzett stratégiája a páciens mentalizáló 

kapacitásának fejlesztésére irányult. A stratégia hatékonyságát mutatja az, hogy a páciens a 

terapeuta megszólalásait követı TP szekvenciáit szintén az internális fokalizáló mód nagy 

arányú megvalósítása jellemezte. Ez a jelenség az affektus-szabályozás és a figyelmi 

szabályozás összefüggésére enged következtetni a terápiás diskurzusban. 

Az elsı ülésen kimutattuk a terapeuta és páciens használati mintázatainak eltéréseit, 

melyek különbségek egy része a terápiás diskurzus szerkezeti és funkcionális 

jellegzetességeivel volt magyarázható. Az elsı ülésen, elızetes várakozásainknak megfelelıen 

a páciens és terapeuta párbeszédét általánosságban alacsonyabb affektus-telítettség jellemezte, 

mint a második ülésen. Ezt például a páciensnél a pszichés narratív szint használatában az elsı 

ülésen a narrátor pozíció magas arányú megvalósítása, valamint az igeidı használatban a múlt 

idejő igék többségi aránya mutatta. A terapeuta erre adott reakcióit a PT szekvenciákban az up-

reguláció jellemezte, vagyis a jelen idı, és a terápiás itt-és-most magasabb arányú használata.  

Feltételeztük, hogy a második ülésre ez a helyzet megváltozik, és a páciens nagyobb arányban 

használja majd történeteiben az átélı, és újra-átélı perspektívát, amit a jelen idı nagyobb 

arányú használatában, valamint a karakter szint használatában mutatható ki. Ezt a 

hipotézisünket igazoltuk, valamint azt is, hogy a páciens beszédében összességében nıtt az 

affektus-telítettség a második ülésen. Ugyanakkor a terapeuta beszédének affektus-telítettsége 

is nıtt a második ülésen, ami szintén a pszichés narratív szint narrátor szintjének alacsonyabb 
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használatában, valamint az internális fokalizáló mód magas arányú használatában mutatkozott 

meg. Ez a változás a terápiában eltöltött hosszabb idı alatt a páciens és terapeuta között 

kialakuló bizalmas viszonyt, a terápiás kapcsolat erısödését, vagyis a páciensnek a 

terapeutához való kötıdését mutatja. A páciens és terapeuta közti kötıdés erısödése a terápiás 

hatékonyság szempontjából alapvetı fontosságú. A vizsgált terápiában véleményünk szerint a 

kötıdés erısödése is hozzájárult ahhoz, hogy a páciensnél a terapeuta perspektíva váltásainak 

elsajátítása felé tett lépéseket ki tudtuk mutatni. 

Általánosságban elmondhatjuk a két eset kvalitatív analízisében megvitatott részletek, valamint 

az egy esetbıl vett két ülés kvantitatív elemzései eredményeinek alapján, hogy a terapeuták NP 

váltásainak hatására a páciensek a perspektíva váltások általuk korábban kevésbé használt 

mintázatait, típusait sajátítják el, melynek segítségével, ha végül valóban elsajátították ezeket 

az NP váltó készségeket, egyre összetettebb mentális struktúrák alakulnak ki (részletesen lásd 

Unoka, Berán, 2006). Ezt a folyamatot a terápiás kapcsolat és kötıdés szintén segíti, mint 

ahogy korábban említettük, a kötıdés és a mentalizációs kapacitás terápiás fejlesztésével 

kapcsolatban (Fónagy, és mtsi., 2002). A páciens a terápiás munka során a 

reprezentációalkotás új készségeit sajátítja el, és a szelfnek, a másiknak, és a szelf és a másik 

közötti kapcsolatra vonatkozó újfajta reprezentációk kialakításának készsége fejlıdik ki. 

Nézetünk szerint a terápia hathatós eredménye nem maguknak az új reprezentációknak a 

megalkotása, hanem a reprezentáció- alkotási készség megváltozása, a figyelemirányítás és 

affektus-reguláció új módszereinek elsajátítása következtében. A páciens a különféle típusú 

perspektíva váltások folyamatos alkalmazása során sajátítja el és gyakorolja be az újfajta 

figyelmi mechanizmusok használatát, és ezzel a reprezentáció-alkotás számára új, adaptívabb 

módjait.  

 

 

Nyitott kérdések 

 

Kutatásunk következı lépéseként az élıbeszéd intonációs egységekre tagolásának 

általunk használt módszerének, valamint a NP kódolásának általunk használt módszerének 

reliabilitását szeretnénk megalapozni, az ezekre vonatkozó inter-rater vizsgálatok elvégzésével, 

az általunk készített kódolási kézikönyv alapján. Ezek a vizsgálatok jelenleg folyamatban 

vannak. Reméljük, hogy az inter-rater vizsgálatokban kapott eredmények megerısítik majd a 

NP terápiás diskurzusban betöltött szabályozó szerepére vonatkozó, fent közölt 

eredményeinket, amennyiben igazolják az általunk használt módszerek megbízhatóságát.  
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Kutatásunkban nem került sor az általunk használt NP modellt alkotó változók közötti 

összefüggések kvantitatív vizsgálatára. Azt a kérdést, hogy a beszélık tipikusan milyen 

konfigurációban használják a NP egyes változóinak kategóriáit, és ezekre miként reagál a 

másik beszélı, eddigi elemzéseink alapján nem tudtuk megválaszolni. A NP aspektusainak 

leírására szolgáló kategoriális változók közötti rejtett összefüggések vizsgálatát a 

correspondencia analízis segítségével végezhetjük el, ami egy leíró, felderítı technika multi-

way táblázatokban ábrázolt információ elemzéséhez (Greenacre, 1984, Hoffman and Franke, 

1986). A vizsgálat célja, hogy felderítsük a táblázatban található kategoriális változók 

szerkezeti összefüggéseit, oly módon, a változók közötti asszociációt faktor korrelációval 

fejezzük ki. A correspondencia analízisben kapott faktorok/dimenziók egy közös térben 

ábrázolják a páciens és a terapeuta által felvett perspektívákat. A faktorok alapján 

megállapíthatjuk az egyes változók kategória-értékeinek az adott terápiás ülésen jellemzı, 

egymáshoz viszonyított kapcsolódási módját. Ilyen eredmény lehetne például, hogy a pszeudo-

diegézis leginkább jelen idıvel, és tárgy-ágenciával fordul elı. A correspondencia analízis 

segítségével mind a beszélık tipikus használatait, mind pedig a két ülés közti hasonlóságokat 

és eltéréseket leírhatjuk. Ez tehát a következı lépés, melyet kutatásunk adatainak további 

elemzésével tervezünk. 

Kutatásunkban a NP szabályozó funkcióját idınként nehéz volt, vagy nem lehetett 

elkülöníteni, más, a terápiás diskurzus szerkezeti sajátosságaiból következı NP használattól. A 

kutatás egy másik lépését a NP szerepének tanulmányozása jelenti a terápiás diskurzuson 

kívüli, más diskurzusban. Ezzel kapcsolatosan elsısorban a hétköznapi diskurzusok narratív 

konstrukciós folyamatával történı összevetés lehet érdekes. A hétköznapi diskurzusban történı 

NP használatban valószínőleg másképp valósul meg a NP szabályozó funkciója, és nem jelenik 

meg például a terápiás diskurzusban tapasztalható, a kiegyensúlyozatlan interakciós 

szerepekbıl következı célzott diskurzustevékenység, ami a terápiás interakcióban a terapeuta 

részérıl kimutatható volt. A kutatások további lehetıségeit kínálja az NP szabályozás 

összevetése más érzelemszabályozásra reflektáló módszerekkel. Ilyen például az érzelem 

arckifejezésekben kimutatott változásainak FACS módszerrel történı lekódolása a diskurzus 

során, és az ezzel párhuzamosan történı NP váltások megfigyelése. Egy másik lehetıség a 

biológiai mérıszámokkal történı összevetés, EEG, vagy fMRI vizsgálatok alkalmazásával. 

Ennek során az egyes NP váltásokat kísérı agymőködések is lokalizálhatók, valamint 

összevethetık más kognitív tevékenységek agyi lokalizációjával. 

A NP váltás szabályozásának gyakorlati alkalmazási lehetıségei közül vizsgálatunkban a NP 

szabályozás klinikai kutatásban történı felhasználást mutattuk be. A NP szabályozás vizsgálata 
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terápiás ülések rögzített szövegein nem csak a terápiás folyamat kutatásának szempontjából 

lehet érdekes, hanem a gyakorlati terápiás képzésben, valamint az elméleti oktatásban is 

hasznos alternatívát kínál az (analitikus) elmélet kiegészítésként. Mivel a NP váltás és 

szabályozás mind a mentalizáló beszédmód elsajátításában, mind pedig olyan pszichoanalitikus 

konstruktumok, mint a tárgy-kapcsolat, vagy áttétel verbalizált megvalósításában szerepet 

játszik, a NP váltások alapján történı terápiás diskurzus részletek elemzése a terapeuták 

számára olyan releváns információt tartalmaz, amit a terápiás gyakorlatban alkalmazhatnak. 

Erre egy példa az áttétel kifejezésének NP váltásokban történı megvalósulása. Mivel a beszélı 

által felvett perspektíva azt is kifejezi, hogy milyen tárgykapcsolati sémák aktiválódtak benne, 

vagy milyet szeretne aktiválni a hallgatóban, ezért minden egyes perspektíva-váltásnak 

pszichoanalitikus-funkcionális jelentısége van, például a másik elméjére irányuló figyelemi, és 

mentalizációs kapacitás, érzelemmegértés fejlesztése. A NP váltás terápiás diskurzusban 

megvalósuló szabályozásának vizsgálatával szerettünk volna hozzájárulni a NP szabályozásnak 

a gyakorlati terápiás kezeléseknél történı alkalmazásához.  
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MELLÉKLET 

 
 

A NP VÁLTOZÓINAK ELOSZLÁSA AZ ELS İ ÉS MÁSODIK ÜLÉSEN  

 
 
2. Táblázat  
Intonációs egységek beszélık közti megoszlása 
 
Ki beszél? Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Páciens  740 80,17 740   80,17 
Terapeuta  183 19,83 923 100,00 
Második ülés     
Páciens 1113 88,33 1113  88,33 
Terapeuta 147 11,67 1260 100,00 
 
 
3. Táblázat 
Igeidı: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a páciens 
és terapeuta összesített adatai. 
 
Igeidı Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   54   5,85   54    5,85 
Múlt 434 47,02 488   52,87 
Jelen 395 42,80 883   95,67 
Jövı   40   4,33 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 28  2,22     28   2,22 
Múlt 339 26,90   367  29,12 
Jelen 872 69,21 1239  98,33 
Jövı 21   1,67 1260 100,00 
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4. Táblázat 
Deixis: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a páciens 
és terapeuta összesített adatai. 
 
Deixis Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Nincs 405 43,88 405   43,88 
Közelítı 176 19,07 581   62,95 
Távolító 283 30,66 864   93,61 
Vegyes   59   6,39 923 100,00 
Második ülés     
Nincs 765 60,71   765   60,71 
Közelítı 207 16,43   972   77,14 
Távolító 256 20,32 1228   97,46 
Vegyes 32 2,54 1260 100,00 
 
 
5. Táblázat 
Diegézis: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összevont adatai. 
 
Diegézis Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   21   2,28 21    2,28 
Homodiegézis 520 56,34 541  58,61 
Heterodiegézis 353 38,24 894  96,86 
Pszeudodiegézis   29   3,14 923 1000,00 
Második ülés     
Non-applicable    8    0,63     8    0,63 
Homodiegézis 750   59,52 758   60,15 
Heterodiegézis 446   35,40 1204   95,55 
Pszeudodiegézis   56     4,44 1260 100,00 
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6. Táblázat 
Ige szám: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Ige szám Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   56 6,07   56    6,07 
Egyes szám 764 82,77 820   88,84 
Többes szám 103 11,16 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 28   2,22    28   2,22 
Egyes szám 1126 89,37 1154   91,59 
Többes szám 106 8,41 1260 100,00 
 
7. Táblázat 
Ige személy: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Ige személy Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   54   5,85   54    5,85 
Elsı személy 276 29,90 330  35,75 
Második személy  69   7,48 399  43,23 
Harmadik személy472 51,14 871  94,37 
Általános alany   52   5,63 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 28 2,22 28 2,22 
Elsı személy 356 28,25 384 30,47 
Második személy 200 15,87 584 46,34 
Harmadik személy621 49,29 1205 95,63 
Általános alany 55 4,37 1260 100,00 
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8. Táblázat 
Fokalizáció: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összevont adatai. 
 
Fokalizáció Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   25   2,71   25    2,71 
Externális 423 45,83 448   48,54 
Internális 475 51,46 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 15 1,19 15    1,19 
Externális 530 42,06 545   43,25 
Internális 715 56,75 1260 100,00 
 
 
 
9. Táblázat 
Ágencia: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Ágencia Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable   56   6,07   56   6,07 
Szelf 230 24,92 286  30,99 
Szelf-rész   11   1,19 297  32,18 
Tárgy 232 25,14 529  57,31 
Más 242 26,22 771  83,53 
Nincs 152 16,47 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 34 2,70 34 2,70 
Szelf 350 27,78 384 30,48 
Szelf-rész 5 0,40 389 30,88 
Tárgy 511 40,56 900 71,44 
Más 300 23,81 1200 95,25 
Nincs 60 4,76 1260 100,00 
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10. Táblázat 
Páciencia: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Páciencia Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable 58 6,28 58 6,28 
Szelf  98 10,62 156  16,90 
Szelf-rész  18 1,95 174  18,85 
Tárgy 108 11,70 282  30,55 
Más 313 33,91 595  64,46 
Nincs 328 35,54 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 34 2,70 34 2,70 
Szelf 44 3,49 78 6,19 
Szelf-rész 2 0,16 80 6,35 
Tárgy 92 7,30 172 13,65 
Más 647 51,35 819 65,00 
Nincs 441 35,00 1260 100,00 
 
 
11. Táblázat 
Pszichés narratív szint: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második 
ülésen, a páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Pszichés narratív 
szint 

Gyakoriság Százalék Cumm. 
Gyakoriság 

Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Non-applicable 24 2,60 24 2,60 
Terápiás ülés itt 
és most 

121 13,11 145 15,71 

Narrator szint 630 68,26 775 83,97 
Karakter szint 148 16,03 923 100,00 
Második ülés     
Non-applicable 11 0,87 11    0,87 
Terápiás ülés itt 
és most 

389 30,87 400   31,74 

Narrátor szint 526 41,75 915   83,49 
Karakter szint 334 26,51 1260 100,00 
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12. Táblázat 
Megjegyzések: használati mintázatok eloszlása a beszédében az elsı és második ülésen, a 
páciens és terapeuta összesített adatai. 
 
Megjegyzés Gyakoriság Százalék Cumm. 

Gyakoriság 
Cumm. Százalék 

Elsı ülés     
Nincs 844  91,44 844  91,44 
Szünet   71    7,69 915  99,13 
Nevetés     1    0,11 916  99,24 
Testi zajok     7    0,76 923 100,00 
Második ülés     
Nincs 1245 98,81 1245 98,81 
Szünet 15 1,19     15 100,00 
Nevetés 0 0,00 1260 100,00 
Testi zajok 0 0,00 1260 100,00 
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KERESZTTÁBLÁK 

 
13. Táblázat 
Igeidı: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Beszélı Non-

applicable 
Múlt idı Jelen idı Jövı idı  Összesen 

Páciens 5,41 51,76 39,19 3,65  80,17 
Terapeuta 7,65 27,81 57,38 7,10  19,83 
Összesen 5,85 47,02 42,80 4,33 100,00 
Második ülés      
Páciens 1,71 26,68 70,26 1,35  88,33 
Terapeuta 6,19 28,57 61,22 4,08  11,67 
Összesen 2,22 26,90 69,21 1,67 100,00 
 
 
 
 
 
14. Táblázat 
Deixis: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Beszélı Nincs deixis Közelítı Távolító Vegyes  Összesen 
Páciens 40,95 19,19 32,70 7,16  80,17 
Terapeuta 55,74 18,58 22,40 3,28  19,83 
Összesen 43,88 19,07 30,66 6,39 100,00 
Második ülés      
Páciens 59,03 16,80 21,71 2,43  88,33 
Terapeuta 73,47 13,61   9,52 3,40  11,67 
Összesen 60,71 16,43 20,32 2,54 100,00 
 



 195 

 
15. Táblázat 
Diegézis: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Beszélı Non-

applicable 
Homo-
diegetikus 

Hetero-
diegetikus 

Pszeudo- 
diegetikus 

Összesen 

Páciens 1,62 67,30 27,70 3,38  80,17 
Terapeuta 4,92 12,02 80,87 2,19  19,83 
Összesen 2,28 56,34 38,24 3,14 100,00 
Második ülés      
Páciens 0,18 64,06 30,91 4,85  88,33 
Terapeuta 4,08 25,17 69,39 1,36  11,67 
Összesen 0,63 59,52 35,40 4,44 100,00 
 
 
16. Táblázat 
Ige szám: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés     
Beszélı Non-

applicable 
Egyes szám Többes szám Összesen 

Páciens 5,68 83,38 10,95  80,17 
Terapeuta 7,65 80,33 12,02  19,83 
Összesen 6,07 82,77 11,16 100,00 
Második ülés     
Páciens 1,71 89,58 8,72   88,33 
Terapeuta 6,12 87,76 6,12   11,67 
Összesen 2,22 89,39 8,41 100,00 
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17. Táblázat 
Ige személy: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés       
Beszélı Non-

applicable 
Elsı 
személy 

Második 
személy 

Harmadik 
személy 

Általános 
alany 

Összesen 

Páciens 5,41 33,38   1,49 53,51 6,22  80,17 
Terapeuta 7,65 15,85 31,69 41,53 3,28  19,83 
Összesen 5,85 29,90   7,48 51,14 5,63 100,00 
Második 
ülés 

      

Páciens 1,71 29,74 14,65 49,33 4,58  88,33 
Terapeuta 6,12 17,01 25,17 48,98 2,72  11,67 
Összesen 2,22 28,25 15,87 51,14 4,37 100,00 
 
 
18. Táblázat 
Fokalizáló mód: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés     
Beszélı Non-

applicable 
Externális Internális  Összesen 

Páciens 1,76 46,22 52,03  80,17 
Terapeuta 6,56 44,26 49,18  19,83 
Összesen 2,71 45,83 51,46 100,00 
Második ülés     
Páciens 0,63 44,56 54,81  88,33 
Terapeuta 5,44 23,13 71,43  11,67 
Összesen 1,19 42,06 56,75 100,00 
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19. Táblázat 
Ágencia: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés        
Beszélı Non-

applicable 
Szelf-
ágencia 

Szelfrész-
ágencia 

Tárgy-
ágencia 

Más-
ágencia 

Nincs 
ágencia 

Összesen 

Páciens 5,41 28,38 1,35 20,41 26,35 18,11  80,17 
Terapeuta 8,74 10,93 0,55 44,26 25,68   9,84  19,83 
Összesen 6,07 24,92 1,19 25,14 26,22 16,47 100,00 
Második 
ülés 

       

Páciens 2,25 28,93 0,45 39,89 23,54   4,94 88,33 
Terapeuta 6,12 19,05 0,00 45,58 25,85   3,40 11,67 
Összesen 2,70 27,78 0,40 40,56 23,81   4,76 100,00 
 
 
20. Táblázat 
Páciencia: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés        
Beszélı Non-

applicable 
Szelf-
páciencia 

Szelfrész-
páciencia 

Tárgy-
páciencia 

Más-
páciencia 

Nincs 
páciencia 

Összesen 

Páciens 5,41 12,70 2,16 10,14 35,14 34,46  80,17 
Terapeuta 9,84   2,19 1,09 18,03 28,96 39,89  19,83 
Összesen 6,28 10,62 1,95 11,70 33,91 35,54 100,00 
Második 
ülés 

       

Páciens 2,25   3,86 0,09  6,92 51,57 35,31  88,33 
Terapeuta 6,12   0,68 0,68 10,20 49,66 32,65  11,67 
Összesen 2,70   3,49 0,16   7,30 51,35 35,00 100,00 
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21. Táblázat 
Pszichés narratív szint: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak 
százalékos megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Beszélı Non-

applicable 
Terápiás itt-
és- most 

Narrátor szint Karakter szint  Összesen 

Páciens 1,89   9,59 72,16 16,35  80,17 
Terapeuta 5,46 27,32 52,46 14,75  19,83 
Összesen 2,60 13,11 68,26 16,03 100,00 
Második ülés      
Páciens 0,45   27,94 42,86 28,75 88,33 
Terapeuta 4,08   53,06 33,33   9,52 11,67 
Összesen 0,87   30,87 41,75 26,51 100,00 
 
 
22. Táblázat 
Megjegyzések: A páciens és terapeuta perspektíva használati mintázatainak százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Beszélı Non-

applicable 
Szünet Nevetés Zajok (pl. 

köhögés) 
Összesen 

Páciens 90,95 8,65 0,14 0,27 80,17 
Terapeuta 93,44 3,83 0,00 2,73 19,83 
Összesen 91,41 7,69 0,11 0,76 100,00 
Második ülés      
Páciens 98,83 1,17 0,00 0,00 88,33 
Terapeuta 98,64 1,36 0,00 0,00 11,67 
Összesen 98,81 1,19 0,00 0,00 100,00 
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29. Táblázat Igeidı: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı és 

második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Múlt idı Jelen idı Jövı idı  Összesen 

PP   4,41 52,97 39,56 3,06   58,78 
PT  57,24 17,11 23,03 2,63   15,17 
TP   9,93 47,02 37,09 5,96   15,07 
TT   5,45 22,73 63,64 8,18   10,98 
Összesen 13,37 43,31 39,32 3,99 100,00 
Második ülés      
PP   1,72 26,92 69,94 1,42 76,00 
PT 36,29 20,16 41,13 2,42    9,54 
TP   2,38 24,60 72,22 0,79    9,69 
TT   3,23 27,42 64,52 4,84    4,77 
Összesen   5,15 26,08 67,15 1,62 100,00 
 
 
30. Táblázat Diegézis: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı 
és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Homo-
diegetikus 

Hetero-
diegetikus 

Pszeodu-
diegetikus  

Összesen 

PP   1,19 65,87 28,69 4,24  58,78 
PT  51,97 11,18 34,21 2,63  15,17 
TP   3,97 72,85 23,18 0,00  15,07 
TT   0,91 10,00 89,09 0,00  10,98 
Összesen   9,28 52,50 35,33 2,89 100,00 
Második ülés      
PP   0,20 63,56 30,87 5,36  76,00 
PT 35,48 21,77 41,94 0,81    9,54 
TP   0,79 67,46 30,95 0,79    9,69 
TT   1,61 17,74 79,03 1,61     4,77 
Összesen   3,69 57,77 34,23 4,31 100,00 
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31. Táblázat Ige szám: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az elsı 
és második ülésen. 
 
Elsı ülés     
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Egyes szám Többes szám Összesen 

PP   4,75 82,51 12,73  58,78 
PT  57,24 36,84  5,92  15,17 
TP   9,27 86,75 3,97  15,07 
TT   5,45 82,73 11,82  10,98 
Összesen 13,47 76,25 10,28 100,00 
Második ülés     
PP   1,72 89,27 9,01  76,00 
PT 36,29 59,68 4,03    9,54 
TP   2,38 91,27 6,35    9,69 
TT   3,23 90,32 6,45     4,77 
Összesen   5,15 86,69 8,15 100,00 
 
 
32. Táblázat Ige személy: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása az 
elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés       
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Elsı 
személy 

Második 
személy 

Harmadik 
személy  

Általános 
alany 

Összesen 

PP   4,58 32,94 1,53 54,16 6,79   58,78 
PT  57,24 7,89 16,45 16,45 1,97   15,17 
TP   9,27 35,10 1,32 50,99 3,31   15,07 
TT   5,45 15,45 30,00 46,36 2,73   10,98 
Összesen 13,37 27,54 6,89 47,11 5,09 100,00 
Második 
ülés 

      

PP   1,72 28,74 14,57 50,20 4,76 76,00 
PT 36,29 15,32 15,32 31,45 1,61    9,54 
TP   2,38 37,30 15,08 42,06 3,17     9,69 
TT   3,23 9,68 27,42 56,45 3,23     4,77 
Összesen   5,15 27,38 15,31 47,92 4,23 100,00 
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33. Táblázat Fokalizáló mód: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos megoszlása 
az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés     
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Externális Internális Összesen 

PP   1,36 46,86 51,78  58,78 
PT  55,92 19,08 25,00  15,17 
TP   3,97 43,71 52,32  15,07 
TT   3,64 47,27 49,09  10,98 
Összesen 10,28 42,22 47,50 100,00 
Második ülés     
PP   0,61 45,75  53,64  76,00 
PT 35,48 19,35  45,16    9,54 
TP   1,59 34,92  63,49    9,69 
TT   3,23 17,74  79,03    4,77 
Összesen   4,15 40,85  55,00 100,00 
 
 
34. Táblázat Pszichés narratív szint: A NP szabályozást leíró szekvenciák százalékos 
megoszlása az elsı és második ülésen. 
 
Elsı ülés      
Szekvencia 
típusa 

Minimál 
válaszok 

Terápiás itt-
és-most 

Narrátor szint Karakter szint  Összesen 

PP   1,19  7,81 74,02 16,98  58,78 
PT  56,58 11,18 25,00   7,24  15,17 
TP   5,30 15,89 64,90 13,91  15,07 
TT   1,82 30,00 53,64 14,55  10,98 
Összesen 10,28 11,98 62,97 14,77 100,00 
Második ülés      
PP   0,40 26,21 42,81 30,57   76,00 
PT 34,68 41,13 16,94   7,26     9,54 
TP   1,59 41,27 42,86 14,29     9,69 
TT   1,61 45,16 45,16   8,06     4,77 
Összesen   3,85 30,00 40,46 25,69 100,00 
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A NARRATÍV PERSPEKTÍVA KÓDOLÁSI KÉZIKÖNYVE 
 
A terápiás folyamat vizsgálatának egyik módszere a terápiás ülésen elhangzott beszélgetések, 

szövegrészek részletes elemzése. Ennek a módszernek az elınye, hogy a terápiás folyamatot, amiben sokszor 
döntı szerepet játszik a beszéd, a maga természetes közegében, mőködés közben tudjuk megfigyelni. Így tetten 
érhetıek azok a finom mozzanatok, apró, de folyamatos változások, amelyek sikeres terápia esetén fokozatosan a 
terápiás célkitőzések megvalósulásához vezetnek. A narratív perspektíva elemzése egyike a terápiás diskurzus 
vizsgálati módszereinek. A NP fogalma eredetileg történetek elemzésére jött létre, és az elbeszélı vagy narrátor 
szemszögét, nézıpontját definiálja nyelvészeti szempontból. A NP egyes alkotóelemeit, és az ezekhez kapcsolódó 
agyi mőködéseket számos fMRI vizsgálat is alátámasztotta. Ezek kimutatták a beszédben használt perspektíva 
szoros kapcsolatát bizonyos emlékezeti, érzelmi és egyéb kognitív funkciókkal. Mivel a NP a beszéd közben 
folyamatosan változik, a perspektíva váltások pontos leírásának segítségével képet kaphatunk a narratív 
perspektívával szorosan összefüggı érzelmi és figyelmi szabályozásról a terápiás ülés során, valamint a páciens 
szelf-állapotairól, és annak változásairól.  

A terápia során a beszédpartnerek befolyásolják egymás perspektíváját. A terapeuta perspektíva váltásai 
például, hatással vannak arra, hogy a páciens soron következı megszólalásában milyen perspektívát vesz fel. Így 
egy adott perspektíva felvételével a terapeuta tudatosan irányíthatja a páciens perspektíva-váltásait. Diagnosztikus 
eszközként használva a NP kódolását megfigyelhetjük, hogy mely perspektívákat használja tipikusan az adott 
páciens, mely váltások okoznak nehézséget, képet kaphatunk a terapeuta az irányú erıfeszítéseirıl, hogy segítsen 
a páciensnek nézıpontot váltani, valamint az intervenciók azonnali, vagy idıben elnyújtott hatásairól. Azoknak 
ajánljuk ezt a kézikönyvet, akik kutatási, vagy oktatási szándékkal, tudományos vagy klinikai céllal a terápiás 
szövegek megértésének ezt az újfajta, szisztematikus, megbízható, és hatékony elemzési módszerét akárják 
elsajátítani, és használni. 

 
Hogyan használjuk a kódolási kézikönyvet? 
 A kézikönyv tartalmazza a NP fogalmának elméleti és operacionalizált definícióját, egy rövid 
módszertani háttérinformációval kiegészítve, valamint a NP diskurzív megvalósulásának leírására létrehozott 
kódrendszer részletes használati útmutatóját, saját kutatási adatainkból származó példákkal illusztrálva a 
lehetséges kódolási dilemmákat és nehézségeket. A kódolási kézikönyv nem tartalmazza a NP irodalmának, és 
klinikai alkalmazásának áttekintését. Annak érdekében, hogy a kézikönyvet nagy hatékonysággal tudjuk 
használni, és a kutatásban alkalmazni a NP kódolására kidolgozott módszert, mindenképpen javasolt, hogy a 
kézikönyv használója az ajánlott szakirodalommal megismerkedjen. A kézikönyv elızetes áttekintése során 
fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen célra akarjuk felhasználni a terápiás szövegek NP segítségével 
történı elemzését. Ennek megfelelıen választhatjuk ki a vizsgálandó szövegeket, vagy szövegrészeket, és a NP 
lekódolandó aspektusait együttesen, vagy külön-külön. A kódolás megkezdése elıtt célszerő egy rövid szövegen 
begyakorolni a kódolást. A szöveg kódolása közben folyamatosan konzultáljunk a kézikönyv szabályaival és 
példáival, és próbáljuk kikeresni a kérdésünkre megfelelı választ, vagy analógiát. A kódolás kezdetben kissé lassú 
és nehézkes menete megfelelı gyakorlással izgalmas, nem túl nehéz, és informatív munkává válik. A lekódolt 
szövegek elemzése és értelmezése felhasználható akár tudományos akár klinikai célra.  
 
Mi a narratív perspektíva?  

A perspektíva, vagy nézıpont fogalma (Uspensky, 1973) arra szolgál, hogy az elbeszélés síkjához, 
idejéhez, helyéhez, eseményeihez, szereplıihez viszonyítva definiáljuk a narrátor pozícióját. A self-
narratívumokban az eseményeket a fıszereplı, narrátor szemszögébıl látjuk. Ez éppúgy elmondható arról, amikor 
baráti beszélgetések során meséljük el egymásnak, hogy mi történt velünk, mint a pszichoterápiás ülésrıl. Amikor 
például a páciens egy gyermekkori emlékét, vagy egy nemrégiben történt eseményt mesél el a terapeutának, az 
eseményeket egy specifikus módon, saját nézıpontjából láttatja. Más szóval szubjektív módon, egyfajta szőrın, 
múltbeli ill. jelenlegi helyzetétıl függıen “torzítva” beszéli el a történteket, olyan tényezık által befolyásolva, 
mint pillanatnyi érzelmi állapotok, attitődök, vágyak, késztetések, és a többi. Ezek a tudatos, vagy tudattalan 
hatások determinálják az elbeszélı viszonyát a történet szereplıihez, és ennél fogva determinálják a narratívum 
verbális megjelenítés módját, a nyelvtani szerkezeteket, és magának a narrációnak a szervezıdését is.  
 A NP általunk kialakított modellje alkalmas a pszichoterápiában megjelenı perspektívák folyamatos 
változásainak leírására, valamint a beszélık kölcsönös NP szabályozásának és önszabályozásának nyomon 
követésére, s ennek során a figyelmi, és érzelmi szabályozás folyamatának leírására. Narratív perspektíva 
modellünkben a következı aspektusokat különítettük el, melyekre használt változók rövid definícióját az 1. 
táblázat tartalmazza: 1. fizikai aspektus: igeidı, deixis; 2. szubjektivitás aspektus: diegézis, ige szám, és személy; 
3. intencionalitás aspektus: fokalizáló mód, ágencia, páciencia; 4. pszichés narratív szint. 
 
1. Táblázat A narratív perspektíva modellje 
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 NP komponens Definíció Típusok 

1. Igeidı Az intoációs egységben szereplı ige igei 
toldalékának ideje. 

1. Múlt 
2. Jelen 
3. Jövı  

2. Deixis  Bármely kifejezés, ami egy intonációs 
egységen belül az adott megnyilvánulás 
létrejöttének körülményeire utal: 
idıhatározók, helyhatározók, névmások 
határozószavak.  

0. Nincs 
1. Közelítı 
2. Távolító 
3. Vegyes  
 

3. Diegézis A narrátor N viszonya a történet világához, 
melyben az elbeszélt események zajlanak. A 
narrátor része lehet ennek a világnak, vagy 
kívülrıl nézhet rá. Esetleg oly módon lehet 
részese a történetnek, hogy egy másik 
szereplıvel azonosulva, az ı szemszögébıl 
mondja el az eseményeket.  

1. Homodiegetikus  
 
2. Heterodiegetikus 
 
3. Pszeudodiegetikus 

4. Ige szám Az intonációs egységben szereplı ige igei 
személyragjában szereplı szám. 

1. Egyes szám 
2. Többes szám 

5. Ige személy  
        

Az intonációs egységben szereplı ige igei 
személyragjában szereplı személy. 

1. Elsı személy 
2. Második személy 
3. Harmadik személy 
4. Általános alany 

6. Fokalizáló mód  A narrátor tudása az általa ábrázolt világról, a 
szereplık viselkedésérıl, külsejérıl, vagy 
érzelmeirıl, gondolatairól, vágyairól, ill. 
ignoranciája ez utóbbiakról. 

1. Externális 
 
2. Internális 
 

7. Ágencia és páciencia 
 

Ki az aktív cselekvı, aki az eseményeket 
irányítja, és ki a történések passzív 
elszenvedıje? Szerepel-e ágens és páciens a 
történetben?  

1. Szelf ágens, páciens  
2. Szelf-rész ágens, páciens  
3. Tárgy ágens, páciens  
4. Más ágens, páciens 
5. Nincs ágens, páciens 

8. Pszichés narratív szint  Milyen típusú emlékezeti szervezıdéshez 
köthetı az a tartalom, amely a narrátor 
fokalizációjának tárgya? Általánosságban 
beszél a narrátor, vagy konkrét epizódokat 
mesél el, esetleg itt-és-most zajló érzelmi 
állapotokra reflektál?  

1. Analizált és terapeuta 
szerepe itt-és-most a jelen 
helyzetben 
2. Narrátor szint  
3. Karakter szint  

 
 
Hogyan mőködik a NP szabályozása, és mire használható ez a terápiás interakcióban? 
 A nézıpont, melybıl egy történet elmondása, és meghallgatása során az eseményeket látjuk, az interakció 
elırehaladtával folyamatosan változik. A NP fent leírt elemei a diskurzus idıbeli kibontakozása során 
folyamatosan módosulnak, egymástól nem függetlenül. Ez azt jelenti, hogy külön hipotézis tárgyát képezi a két 
vagy több aspektus közötti kölcsönhatások felderítése és leírása. Ott, ahol ez a fajta együtt változás kimutatható a 
NP váltás szerkezetében, a terápiás diskurzus funkcionális változásai állnak a háttérben.  
 A NP váltások leírása során egyénre jellemzı NP mintázatok is kimutathatóak a terápiás szövegben. Ezek 
pontos vizsgálata hozzásegíthet egyes problémák felfedezéséhez, és pontosabb terápiás értelmezéséhez. A terapiás 
intervenciók megfogalmazási módjának megválasztásában és idızítésében is segítségére lehet a terapeutának, 
amennyiben tudatosan átformálja a páciens adott, gyakran gondolkodásbeli és érzelmi nehézségeket akutan 
tükrözı, perspektívahasználatát. Az NP váltás terapeuta részérıl történı tudatos alkalmazását tehát mind 
diagnosztikus eszközként, mind specifikus problémák megoldásában használhatjuk. Akár más eszközökkel, 
terápiás elméletekkel kombinálva is egy jól irányítható, egyszerő módszert ad a terapeuta kezébe. 
 
A szöveg intonációs egységekre tagolása és folytonosság a diskurzusban 
 A szöveg tagolási egységének egy formálisan meghatározott diskurzus szegmentet, az intonációs egységet 

(tonális egység) választottuk. (Chafe, 1988; Halliday, 1985). Az intonációs egység a beszédfolyam kisebb 

szegmensekre való tagolása, melyet egyfajta kognitív kényszer határol be, ami meghatározza ezeknek az 

egységeknek a maximális hosszát. Ez a limit a beszélı és hallgató elméjében rövid idıtartamon belül aktiválható 
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információ mennyiségére vonatkozik. Minden egyes intonációs egység egy kis adag információt verbalizál, ami 

része a beszélı mentális valóságának, melyre figyelme az adott pillanatban fókuszál. Ez az a rész, amire a hallgató 

figyelme irányul miután az intonációs egységet meghallotta (Chafe, 1994). A magyar nyelvben három kritérium 

alapján határozható meg az intonációs egység (Németh, 1996): 1) szünetek, 2) a karakterdallam intonációs 

szintjén belüli váltások, 3) végsı intonációs kontúr. 

Szünetek: A társalgás jellegzetes sebességétıl függıen állapítható meg a szünetek minimális hossza (pl. 40-80 

ms). 

A karakterdallam intonációs szintjén belüli váltások, és a végsı intonációs kontúr: E két faktor kombinálódik: 1) 

kijelentı mondatok és kiegészítendı kérdések: esı intonáció, hirtelen zuhanó végsı intonációs kontúr; 2) 

eldöntendı kérdések: lebegı intonáció, emelkedı végsı intonációs kontúr; 3) fragmentumok, ismételt kérdések: 

lebegı intonáció, emelkedı végsı intonációs kontúr.  

  A narratív perspektívát, illetve ennek alkotóelemeit intonációs egységeken értelmezzük, ami azt jelenti, 

hogy az intonációs egységeket egyenként kódoljuk le a NP alkotóelemeinek szempontjából. A NP akár minden 

egyes intonációs egységgel változhat, ez azonban nem szükségszerő. A NP folyamatosan értelmezhetı a 

szövegen, azaz folyamatosan valamilyen perspektívában vagyunk (részletesen lásd alább). 

 

A kódolásban alkalmazott általános alapelvek 

 A narratív perspektíva általunk használt modellje egy olyan konstruktum, melynek jelentése teljesen 

összefonódik az élıbeszéd vizsgálatára elterjedt gyakorlati módszer, a diskurzus elemzés elméleti és módszertani 

elveivel. Ezt a módszert a kognitív-, szociál-, és klinikai pszichológiai kutatások során széles körben alkalmazzák 

(Middleton and Brown, 2oo5, Potter, ), mely kutatások közös módszertani alapelveit mi a diskurzív hozzáállás 

szóban szeretnénk most összefoglalni. Ez egyfajta elméleti és módszertani megközelítési módot jelöl, melynek 

jellemzıi a következık: 

1. Szövegek (többnyire élıbeszéd) vizsgálata természetes megfigyelési helyzetben   

2. Interpretációk a szöveg különféle kontextusaiban: szövegkontextus, társas szituáció, szociális és intézményi 

kontextus, kulturális kontextus, stb.  

3. Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok esetén egyaránt alkalmazható   

 A diskurzív hozzáállás fent említett jellegzetességei szorosan összekapcsolódnak egymással. Például, az a 

tény, hogy a megfigyelés és adatszerzés természetes környezetben történik, azzal a következménnyel jár, hogy az 

elhangzott szövegre a kutató által nem kontrolálható aspektusokkal is számolni kell, amilyen például az 

intézményi háttér, ahol a beszélgetés zajlik, kulturális szokások, az adott szituáció, és így tovább. Ez a helyzet 

azonban éppenséggel az elınye is az ilyen jellegő vizsgálatoknak, amennyiben nagyobb tárgyhőséggel, 

összetettséggel, azaz magasabb ökológiai validitással jellemezhetık az így kapott információk, adatok. 

Ugyanakkor természetesen számolni kell a megfigyelési helyzet paradoxonával, vagyis azzal, hogy így sem 

kapunk objektív képet az adott társas szituációról, mivel már maga a megfigyelés ténye is beavatkozás annak 

természetes menetébe. Az így nyert adatokat aztán értelmezhetjük direkt módon – kvalitatív módszer – vagy a 

kvalitatív értelmezési folyamatot -- vagyis kódolást -- követıen kvantifikálhatjuk ıket, s ezekbıl a kvantifikált 

adatokból aztán statisztikai módszereket alkalmazva nyerhetünk eredményeket. A statisztikai eredményeket végül 

az eredeti kontextusban értelmezzhetjük újra. 
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 A szöveg diskurzív kezelése azzal jár együtt, hogy egy-egy adott megnyilvánulást a teljes szöveg 

kontextusában értelmezzük. A narratív perspektíva eszerint egy diskurzus szituációban, interakció során 

konstruálódik meg. Szakítva a NP hagyományos, narratológiai értelmezésével, ahol nagy kiterjedéső, egybefüggı 

szövegeken értelmezik ezt a fogalmat, a mi felfogásunkban Chafet követve a terápiás helyzetben elhangzott 

dialógusra, ezen belül is az intonációs egységekre, mint alapegységre értelmezzük ezt a fogalmat. Ezt azonban a 

terápiás helyzet különféle kontextusainak együttes értelmezési keretein belül tesszük. 

 

Gyakorlati tanácsok a kódoláshoz  

 Praktikusan a legcélszerőbb eljárás az, ha kódolás elıtt elıször a teljes szöveget átolvassuk, hogy átlássuk a 

beszélgetés nagyobb tematikai egységeit, és a beszélgetés fordulópontjait. Ez több szempontból is hasznos: így 

könyebben le tudjuk majd kódolni a diegetikus váltásokat, ill. elıre látjuk, és a kódolás során figyelembe tudjuk 

venni azokat a jelentésbeli egymásra utalásokat, amelyek a valós idı lineáris egyirányúsága miatt csak késıbb 

fognak bekövetkezni a szövegben. Amikor elkezdjük a kódolást, akkor is célszerő inkább blokkokban haladni, és 

nem soronként, mivel az intonációs egységek gyakran töredékesek, és ezek a töredékek csak az azt megelızı vagy 

azt követı intonációs egységekkel együtt értelmezhetıek (lásd fent). A kiválasztott blokkot (1oo-2oo intonációs 

egység) elıször célszerő egy adott szempontból végigkódolni, majd a következı szempont szerint, és így tovább.  

 A szövegben kohézióra utaló jelek lehetnek a következık: 

+, 

+…  

, 

,- 

Grammatikai összetartozás 

Az elválasztásra, ill. a folytonosság megszakítására utaló jelek a következık: 

+/ 

+// 

. lezárt intonációs egység, új gondolat kezdete 

, 

 

A NP alkotóelemei és intonációs egységekre értelmezett kódolásuk 
 
1. FIZIKAI ASPEKTUS 
 
I. Igeidı:  
Definíció: Amennyiben egy teljes intonációs egység igét tartalmaz, akkor az igeidıt az ebben szereplı toldalék 
idıi jele alapján kódoljuk. Amennyiben nem tartalmaz igét, vagy töredék, akkor az azt megelızı vagy követı 
intonációs egységben szereplı igei toldalék idejét számítjuk. Ez alól kivétel, amikor a töredék sem az azt 
megelızı sem az azt követı intonációs egységgel nem alkot szintaktikai vagy szemantikai egységet.  
Típusok: igei toldalék típusai szerint múlt, jelen, jövı. Amennyiben az adott intonációs egységre nem 
értelmezhetı az igeidı, non-applicable (N.A.) kódot kap. A következı intonációs egységekben a jelen és múlt 
idıre láthatunk példát: 
 

6. PAT: teszem azt, a múltkor miután ezekrıl+...             JELEN IDİ                                                                                  

7. PAT: a gyerekekrıl ahogy beszélgettünk meg minden,  MÚLT IDİ 
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A példa érdekessége, hogy a 6. számú intonációs egységet egy diskurzus marker határolja el az elızı intonációs 
egységtıl, és az ebben szereplı igeidı determinálja az intonációs egység igeidejét. A 7. számú intonációs 
egységben szereplı ige múlt idejő, itt tehát perspektíva váltást állapíthatunk meg. 
Értelmezési tartomány: ige és tagmondata (verb phrase, VP). 
Folytonosság: Az igeidı azokban az intonációs egységekben releváns, amelyekben ige szerepel, vagy szintaktikai 
egységet alkot más igét tartalmazó intonációs egységekkel. Ennél fogva a szögeben olyan intonációs egységek is 
elıfordulhatnak, amelyekben nem szerepel ige és igés tagmondattal sem alkotnak szintaktikai egységet. Más 
szóval, az igeidı intonációs egységekre való leképezıdése nem folytonos a szövegben. 
Speciális esetek:  
1. Ha igeneves szerkezet van az adott intonációs egységben, akkor annak toldaléka determinálja az idıt: 
 pl. fınévi igeneves szerkezetben: nehéz így kitalálni: egybe tartozik, jelen idı.   
 

1. PAT: nehéz így# +...                                                                     JELEN IDİ 

2. PAT: +, kitalálni, hogy miröl is, mirıl is folyjon a beszélgetés. JELEN IDİ 
 
2. Ha nincs ige az adott intonációs egységben, de a VP –ben van, akkor azzal együtt értelmezzük, és az igei 
toldalék determinálja a hozzá tartozó részek igeidejét is. Ez elıfordulhat nem befejezett intonációs 
egységeknél, mint az alábbi példában, ahol a 8-9-1o-11. intonációs egység egy szintaktikai egységet alkot : 
 

 
8. PAT: azér# +/                                                                     MÚLT IDİ 

9. PAT: +, azér az+...                                                              MÚLT IDİ 

1o. PAT: +, az úgy, úgy nem állt meg az agyam ezen+...      MÚLT IDİ 

11. PAT: +, az akkor amikor innen elmentem.                       MÚLT IDİ 
 
Egy másik lehetıség az, amikor az adott intonációs egység teljes, de nem tartalmaz igét. Ekkor az adott 
intonációs egységet megelızı vagy követı, szemantikailag összetartozó tagmondatok igéjét vesszük 
figyelembe az igeidı kódolásánál. 
3. Grammatikai jelen idıvel kifejezett jövıidejőség: jövı idınek kódoljuk. 
 

PAT: és ez [4x] nagyon ilyen taszítólag # tehát /undorral hat rám. JELEN 

TER: &=caugh  

PAT: még a lehetısége is, hogy esetleg+... JÖVİ IDİ 

PAT: hogy /eset/leg akaratlanul is+...          JÖVİ IDİ 

PAT: olyan # /lennék.                                  JÖVİ IDİ 
 
4. Fragmentumok: ha nem tartozik sehova egy szótöredék, akkor nem értelmezhetı rajta az igeidı, kódja 
N.A.  
5. Listening clues a terapeuta részérıl: hm, igen, aha, mmm, stb. két típusba tartozhatnak. Amennyiben 
helyeslésként értelmezhetı (vagyis aha = igen), akkor az elızı tagmondatban szereplı ige idejét számítjuk. 
Amennyiben nem értelmezhetı szemantikai egység részeként,  akkor nem értelmezzük rajta az igeidıt, 
N.A.-nak kódoljuk.  
6. Kérdésre válaszolva, ha a válaszban nincs ige: a kérdés igeideje determinálja az igeidıt. Eldöntendı 
kérdés esetén: ha a válasz röviden igen vagy nem, akkor a kérdésben szereplı ige és annak ideje alapján 
determináljuk az igeidıt. Ha a kiegészítendı kérdés válaszában nincs ige, akkor is a kérdésben szereplı ige 
toldaléka alapján kódoljuk. 
 

  
PAT: hogy a:: ehhez való viszonyom megváltozzon? JELEN IDİ 

TER: igen.                                                                    JELEN IDİ 
 
A páciens itt egy pontosítást kér a terapeutától, arról, hogy mire gondolt elızetes kijelentésében. A 
terapeuta válaszában az igen arra vonatkozik, hogy egyetért a páciens interpretációjával, vagyis az abban 
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elhangzott állítással. Igenje tehát a páciens mondatában elhangzott idıt tükrözi. Ezt a választ tehát azért 
nem N.A. kóddal jelöljük, mert akkor elveszne a beszélgetı partnerek által osztott, a pragmatikai helyzetre 
vonatkozó informácó, ami pedig a szövegkontextusból egyértelmően következik.  
7. Amennyiben egy intonációs egységben két különbözı idejő ige szerepel, akkor az általuk meghatározott 
szintaktikai szerkezetben a fımondat igeideje érvényes. A mellékmondatban található ige idejét nem 
jelöljük. 
8. Intonációs egységen belőli beszélı váltás esetén, valamint szintaktikailag összetartozó intonációs egységek 
esetében: folytonosság elve érvényesül. 
 
II. Deixis 
Definció: A deiktikus marker olyan kifejezés amely az adott kijelentés  körülményeire vonatkozik és annak 
függvényében értelmezhetı. Tartalmában vonatkozhat az idıi, és téri viszonyokra, a diskurzus korábbi részeihez 
való viszonyra, jelölheti a személyekhez való és és társadalmi státuszhoz való viszonyt is. Szófaját tekintve lehet 
névmás, vagy határozószó. 
Típusok:  
1. Közelítı deixis: közelre mutató névmás v. határozószó: ez, erre, itt, ide, ennek, ezzel, stb. 
2. Távolító deixis: távolra mutató névmás v. határozószó: az, arra, ott, oda, annak, azzal, stb. 
3. Vegyes: elıfordulhat hogy ugyanabban az intonációs egységben két féle – mind közelítı, mind távolító -- 
deiktikus marker szerepel. Ebben az esetben a vegyes kategóriába kerül. 
Példák: 
PAT: például én azt sem tudtam sosem úgy átérezni, -- TÁVOLÍTÓ 
 
PAT:  tehát ezt nem csak arra értem, -- VEGYES 
PAT:  amikor egy párkapcsolatban ilyen szóba került, -- KÖZELÍTİ 
 
Értelmezési tartomány: meddig terjed? 
Alapvetı értelmezési egysége egy intonációs unit, de bizonyos esetekben át is ívelhet több intonációs egységen.  
Folytonosság: Azokon az intonációs egységeken értelmezzük, amelyek deictikus markert tartalmaznak, de ezen 
túllépve az igei tagmondat bıvítményeként, vagy részeként álló deixis esetében a következı v. megelızı 
intonációs egységgel együtt értelmezhetı. A deixis értelmezése a diskurzusban, tehát nem folytonos, hanem 
esetenként megszakadhat. Ennek jelzésére szolgál a NINCS kategória. 
 
Speciális esetek: 
1. Töredékek, minimál válaszok: ha nincs bennük deictikus marker, akkor nem ételmezzük: nincs 
kategóriába esnek. 
2. Frázisok, töltelék kifejezések, diskurzus markerek: a többi szövegrésszel azonos módon értelmezendı.  
3. Beszélıváltás esetén: amennyiben szintaktikailag összetartozó részek közben történik beszélı váltás, 
akkor a tagmondat egyik felében szereplı deixis érvényes a második tagmondatrészre is, akkor is ha 
közben megváltozik a beszélı személye.  
4. Megnyilvánulásokon belüli beszélıváltás, vagy szintaktikai egységet alkotó intonációs egységek esetén: 
folytonosság elve érvényesül. 
 
2. SZUBJEKTIVITÁS 
I. Ige szám  
Definíció. Az ige számot a fımondatban, illetve esetenként a mellékmondatban szereplı igei személyrag 
határozza meg. A közbeékelt, illetve igét nem tartalmazó mellékmondatokat a fımondat igéje determinálja. 
Kategóriák:   
1. Egyes szám: az igei személyragban egyes szám szerepel. 
2. Többes szám az igei személyragban többes szám szerepel. 
Értelmezési tartomány: intnációs egység, valamint szintaktikai vagy szemantiaki egységet alkotó intonációs 
egységek esetén átível. 
Folytonosság: Az ige számot azokban az intonációs egységekben releváns, amelyekben ige szerepel, vagy 
szintakikai egységet alkot más igét tartalmazó intonációs egységekkel. Ennél fogva a szögeben olyan intonációs 
egységek is elıfordulhatnak, amelyekben nem szerepel ige és igés tagmondattal sem alkotnak szintaktikai 
egységet. Más szóval, az ige szám intonációs egységekre való leképezıdése nem folytonos a szövegben. 
 
Speciális esetek, kivételek: 
1. Általános alany (4-es kód) 
Egyes szám harmadik személy: az ember, van aki, van úgy hogy, stb.  
Fınévi igenév igeszám: NA, ige személy: általános alany, pl. az ige tsz. 3. személyő alakja 
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PAT:  tehát ezt nem csak arra értem,                             ELSİ SZEMÉLY 

PAT:  amikor egy párkapcsolatban ilyen szóba került, HARMADIK SZEMÉLY 

PAT: hogy mi errıl az ember véleménye, ÁLTALÁNOS ALANY 
 
2. Birtokos szerkezetben 
A létigei állítmány alapján kódolunk. 
TER: ha teszem azt elképzeli – EGYES SZÁM, ELSİ SZEMÉLY 
TER: hogy gyereke van. – EGYES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
 TER: hogy gyerekei vannak – TÖBBES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
3. Névszói állítmányban  
PAT: szörnyő – EGYES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
TER: mitıl vajon mitıl? – EGYES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
 

PAT: nem is úgy hogy taszító +… EGYES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
 
PAT: hogy ha valakinek úgy nagyon sok gyereke van- ÁLTALÁNOS ALANY 

PAT: tehát hogy ez a+/ 

PAT: például úgy öt hat gyerek, EGYES SZÁM ÁLTALÁNOS ALANY 
 
4. Töredékek 
Ha ige van az intonációs egységben, illetve összetartozó VP, akkor az elızı intonációs egységben lévı igerag 
dönti el.  
 

PAT: például én azt sem tudtam sosem úgy átérezni,  

PAT: vagy megérteni, amikor+... EGYES SZÁM, ELSİ SZEMÉLY 
 
5. Ha nem egyezik az alany és ige száma, akkor is az igei személyrag száma a döntı. 
 

PAT: úgy voltak ott hugoméknál éppen más ismerısük, --TÖBBES SZÁM, HARMADIK 
SZEMÉLY 
 

PAT: hogy úgy sok gyerek van és- EGYES SZÁM, HARMADIK SZEMÉLY 
 
6. Listening clues 
A terapeuta minimál válaszait, hm, ühm, igen, aha nem kódoljuk igeidıvel. N.A.-ba esik. 
7. Kérdésre válaszolva 
Ha a válasz nem tartalmaz igét de szintaktikailag vagy szemantikailag a kérdés kiegészítése, akkor a kérdésben 
szereplı igei személyrag száma determinálja. Eldöntendı kérdés esetén, ha a válaszban nincs ige szintén a 
kérdésben szereplı igei személyraggal azonos. Ugyanez érvényes kiegészítendı kérdés esetén, ha a kérdés és 
válasz szintaktikailag összetartozó egység. 
8. Ha nincsen az adott intonációs egységben ige, de szemantikailag ill. szintaktikailag korábbi ige érvényes a 
mondatban, akkor a kódolásban továbbra is az a kategória marad. 
9. Ha két eltérı személyragú ige szerepel az adott intonációs egységben, alárendelı mondta esetén a fımondatban 
szereplı ige alapján kódoljuk.  
1o. Intonációs egységen belüli beszélıváltás esetén 
A folytatólgosság elve érvényesül. Vagyis a beszélıváltástól függetlenül az igei személyrag dönti el a 
szintaktikailag egybetartozó részek kódját. 
 
II. Ige személy 
Definíció: Az igei személyragban kifejezett cselekvı alany személye. 
Típusai: 
1. Elsı személy: egyes vagy többes számú elsı személyő igei személyrag. 
2. Második személy: egyes vagy többes számú második személyő igei személyrag. 
3. Harmadik személy: egyes vagy többes számú harmadik személyő igei személyrag.  



 209 

4. Általános alany: harmadik személy: az emberek tudni vélik, az ember, aki általában, stb.  
Értelmezési tartomány: intnációs egység, valamint szintaktikai vagy szemantiaki egységet alkotó intonációs 
egységek esetén átível. 
Folytonosság: a diskurzus során nem folytonos, nem mindig fejezıdik ki a cselekvı személye. 
Speciális esetek:  
1. Ha két ige van egy intonációs egységenben  
Ha a két ige személyragjában kifejezett személy azonos, akkor az alapján kódoljuk, amennyiben eltérés van, a 
fımondatban szereplı ige személyragja alapján kódolunk. 
2. Elıfordulhat beékelıdés, olyan részek ékelıdhetnek be, amik nem változtatják meg a cselekvı személyét, ill. 
nem tartalmaznak igét majd, az elızı alanyra vonatkoztatottan folytatódik a szöveg.  Ilyenkor a korábban vagy 
késıbb szereplı ige személyragja alapján kódoljuk az ige személyt.  
  
TER: tehát úgy, hogy az embert egy csomó+… 
TER: öö irracionális rögzöttség vezeti, EGYES SZÁM, ÁLTALÁNOS ALANY 
 
3. Töredékek 
Ha az intonációs egységben szerepel ige, illetve összetartozó VP, akkor az igei személyrag  dönti el. Amennyiben 
nincsen, akkor N.A. kóddal jelöljük. 
4. Listening clues 
A terapeuta minimál válaszait, hm, ühm, igen, aha nem kódoljuk igeidıvel. N.A.-ba esik. 
5. Ha nincsen az adott intonációs egységben ige 
Ebben az esetben N.A.-val jelöljük, de ha egy korábban vagy késıbb szereplı igével szemantikus egységet alkot 
akkor a folytonosság elve érvényesül, és az alapján jelöljük az igeidıt. 
 
TER: <ami> aminek a::+…  
TER: +, szal ami nem öö+… 
TER:   nem/indokolt. EGYES SZÁM HARMADIK SZEMÉLY 
 
6. Intonációs egységen belüli beszélıváltás esetén  
A folytatólgosság elve érvényesül. Vagyis a beszélıváltástól függetlenül az igei személyrag dönti el a 
szintaktikailag egybetartozó részek kódját. 
7. Kérdésre válaszolva 
Ha a válasz nem tartalmaz igét de szintaktikailag vagy szemantikailag a kérdés kiegészítése, akkor a kérdésben 
szereplı igei személyrag determinálja. Eldöntendı kérdés esetén, ha a válaszban nincs ige szintén a kérdésben 
szereplı igei személyrag alapján kódojuk az ige személyt. Ugyanez érvényes kiegészítendı kérdés esetén, ha a 
kérdés és válasz szintaktikailag összetartozó egység. 
 
III. Diegézis   
Definíció: része-e az elbeszélı a történetnek vagy kívülrıl szemléli az eseményeket? 
Típusok: 

1. Homodiegetikus: Igen. Az elbeszélı maga szereplıként van jelen a történetben, amikor  

átvált olyan formára, amiben ı nincs benne, akkor már heterodiegetikussá válik a narráció, 

 vagy pszeudodiegetikussá. 

2. Heterodiegetikus: A narrátor nem része a történetnek. Ez általában egyes szám harmadik személyő 
elbeszéléssel jár. 
3. Pszeudodiegetikus: Amennyiben a narrátor maga már nem része a történetnek, de egy másik szereplı 
nevében még mindig egyes szám elsı személyben beszél, vagy direkt idézetet használ a másik szerplı 
szájával megszólalva, akkor pszeudodiegetikusnak nevezzük a narrátort.  
Értelmezési tartomány: A diegézis fogalmának értelmezési egysége egy lezárt megnyilvánulás. Ez lehet nem 
teljes, más által, vagy a beszélı saját maga által félbehagyott, megszakított töredék is, amit esetleg egy pár 
másodperces szünet választ el a másik megnyilvánulástól (bár a szünet nem szükségszerő, inkább csak 
megkönnyíti a döntést.) 

Példák:   

 

TER: az élete során kialakult egy ilyen belsı, HETERODIEGÉZIS 
TER: mondjuk így program, 
TER: ami ami vezérli az érzéseit, cselekedeteit. 
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TER: szándékait, stb. 
TER: mint a számítógépnél. 
TER: és hogy+… HOMODIEGÉZIS 
TER: megpróbáljuk ezt a programot, 
TER: ami különbözı hatásokra# kialakult magába-, 
TER: ezt # megismerni, 
TER: és aztán, 
TER: ennek alapján átalakítani. 

 

Folyamatosság : az elbeszélı folyamatosan egyik diegézisbıl a másikba vált, nincsen nem 
diegetikus tartomány. Kivételek: két lezárt megnyilvánulás közötti tartomány szemantikailag 
üres szövegrészei:  pl. hmm, khm, ühüm, dadogások, szó, ill. mondattöredékek, amik az N.A. 
kategóriába esnek. 
Speciális esetek 
1. Töredékek, kérdésre adott válaszok 
Eldöntendı mondat esetén, a minimál válaszok helyeslést jeleznek. Pl. szereted a vajaskenyeret? Igen. Ebben az 
esetben az igen a „szeretem a vajaskenyeret”-tel egyenértékőnek, vagyis homodiegetikusnak tekintendı. 
A terapeuta töredékes válaszai, melyek nem alkotnak egy független diegézist: általában heterodiegetikusak; ı 
nincs benne az elbeszélı által elmondott történetben. Az adott diegézis addig terjed, amíg nem következik be 
diegetikus váltás, vagyis hümmögés, hezitálás, nonverbális jelzések is részét képezik. 
2. Listening clues 
A terapeuta részérıl: igen, aha, ühm. Jelentése kb. értem, figyelek, itt vagyok, egyetértek, így van, vagyis a 
hallgató részérıl jelzik a beszélı felé hogy vele vannak az elbeszélésben. Ezek a jelzések N.A. (0) jelzést kapnak, 
vagyis nem kategorizálhatók be egyik diegézis típusba sem. 3. Beszélıváltás 
Elsısorban a helyzettıl függıen értelmezzük. A másik szereplı(k) megszólalása új viszonyítási pont a 
diegézisben. A másik szereplı válthat, vagy maradhat az elızıvel azonos diegézisben.  
4. Kérdésre adott rövid válaszok, a másik megnyilvánulásának kiegészítése: 
Rövid válaszoknál pl. igen, hm, ühm, aha? Marad az elızı szereplı által felvetett diegézis.  
Amennyiben folytatja, illetve kiegészíti az elızı beszélı megnyilvánulását, ill. azzal szemantikai vagy 
szintaktikai kapcsolatban áll, formailag azonos diegézisben marad, de ekkor nem a saját maga, hanem a páciens 
nevében beszél, tehát PSZEUDO diegézisben van.   
Ha új megnyilvánulásba kezd, akár közbevágva a beszélı mondatába, akár megvárva míg az befejezi, nagy esély 
van a diegézis váltásra, de maradhat is azonos diegézisben, pl. oly módon, hogy míg az elbeszélı egy 
homodiegetikus narratívumot épít, a második megszólaló ehhez képest heterodiegetikus pozíciót foglal el. 
5. Intonációs egységen v. megnyilvánuláson belüli váltás 
A mellérendelı mondtaszerkezetben lehetséges a homo ill. hetero diegézis, valamint a pszeudo diegézis közötti 
váltás. Alárendelı mondatszerkezetnél: pl. nem tudom hogy, azt érzem hogy, azt gondoltam hogy… a fımondat 
diegézise akkor is érvényes marad, ha külön intonációs egységben szerepel. 
6. Standard fordulatok, töltelék kifejezések 
A szerintem, teszem azt, nézze, stb. amennyiben fımindatban fordulnak elı, determinálják a diegézist. 
Amennyiben önmagukban, vagy töredékekben szerepelnek ezek a kifejezések, akkor ugyan úgy értelmezzük rájuk 
a diegézis kategóriáit, mint más szövegrészekben.   
 
3. INTENCIONALITÁS 
 
I. Fokalizáció 
Definíció: Az elbeszélt eseménzek ill. személyek külsı v. belsı aspektusaira koncentrál a narrátor, más szóval a 
megjelenítés módjai a külsı viselkedéses vagy belsı intencionális folyamatokat raadják meg. 
Típusok: 
A. Internális : belsı élmények leírása, érzelmek gondolatok, célok, intenciók, vágyak, akarat, motiváció stb. saját 
vagy egy másik szereplıre értelmezve. Internális kategóriában tartoznak az olyan igéket tartalmazó intonációs 
egységek, melyek szó szerint külsı cselekvést jelentenek, de átvitt értelemben használják: nem látom, hogy hogy 
mőködik, nézze!, megragadta a lényeget; 

 
TER: az élete során kialakult egy ilyen belsı, INTERNÁLIS  
TER: mondjuk így program, 
TER: ami ami vezérli az érzéseit, cselekedeteit. 
TER: szándékait, stb. 
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TER: mint a számítógépnél. 
TER: és hogy+…  

TER: megpróbáljuk ezt a programot, INTERNÁLIS 
 
 
Az internális fokalizáció megmarad a következı intonációs egységben is, ha része az elızınek, ill. annak 
grammatikai értelemben vett folytatása. 
A terápiás folyamatot elemzı részek is internálisnak számítanak. 
Valamint azok az igék is, amik szó szerint külsı cselekvést jelent, de átvitt értelemben használják: nem látom, 
hogy hogy mőködik, nézze!, megragadta a lényeget; 
 
B. Externális:  
Externális a fokalizáció akkor, ha az elbeszélı pusztán a viselkedésre il. külsı aspektusok leírására szorítkozik a 
történetben. Pl. elvégezte az egyetemet. 
Értelmezési tartomány: 
Egy megnyilvánuláson belül marad az azonos fokalizáció. Más szóval, több intonációs egységen keresztül is 
fennállhat egy adott fokalizáció, amennyiben több intonációs egység egy nyelvtani szerkezetet alkot. 
Tagmondatok típusa szerint: alárendelt, illetve mellérendelt mondatok esetében, ha beékelıdött, a fımondat 
fokalizációját külön értelmezzük, és a beékelıdött mondatrésztt ezen belül szintén külön.  
Folytonosság: a fokalizáció értelmezése az intonációs egység, de gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy egy 
adott fajta fokalizáció tipikusan több egységen át folytatódik, mert a beszélık általában hosszabb ideig tartják meg 
a külsı vagy belsı eseményekre irányuló figyelmi állapotot. 
 
Speciális esetek, kivételek 
1. Beszélıváltás esetén mi történik? 
Amennyiben egy adott intonációs egységet egy másik beszélı fejez be, az intonációs egységen folyamatosan 
értelmezzük a fokalizációt, tehát megmarad a kezdeti fokalizáció típus. 
2. Töredékek, minimal válaszok   
Terapeuta minimal válaszai: hm, ühüm, khm, igen. Ezeken az egységeken nem értelmezhetı a fokalizáció, ezért 
az N.A. (0) kategóriába esnek. 
3. Frázisok, töltelékek: gondolom, mondom, szerintem. Ezek internális fokalizációt fejeznek ki. Amennyiben 
egyetlen igeként van jelen az intonációs egységben, ez alapján kódoljuk internálisnak. Amennyiben összetett 
mondatról van szó, a fımondat fokalizáiója alapján határozzuk meg a töredékek fokalizációját, máshogy 
fogalmazva az adott figyelmi fókusz átível a töredékek határain. 
 
TER: megpróbáljuk ezt a programot, INTERNÁLIS 
TER: ami különbözı hatásokra# kialakult magába-, INTERNÁLIS 
TER: ezt # megismerni, INTERNÁLIS 
TER: és aztán, INTERNÁLIS 
TER: ennek alapján átalakítani. INTERNÁLIS 
TER: úgy ahogy maga szeretné. INTERNÁLIS 
 
4. Megnyilvánuláson belüli váltás esetén: a fokalizációt az intonációs egységre értelmezzük, egy 
megnyilvánuláson belül megtörténhet akár többször is a perspektíva internálisról externálisra váltása, és vica 
versa. 
 
IV.  Ágencia és Pácianecia:     
Definíció: Az ágens fogalmát tág értelemben használjuk. Nem csak az intencionalitásal rendelkezı személy, mint 
a történet cselekvıje tekinthetı ágensnek (mint pl. Parsons definíciója szerint), hanem bármely élettelen tárgy 
vagy folyamat kategóriájába tartozó fogalom, amely a CAUSE (ok) függvény argumentmaként szerepel az adott 
intonációs egységben (Jackendoff). Az ágens és páciens funkciói nem szimmetrikusan oszlanak meg, és nem 
egymás kiegészítıi. Az ágens jelenlétének nem feltétele páciens jelenléte az adott megnyilvánulásban, és vica 
versa.  
 
Ágens példák Ungvári Rudolf nyomán: 
A víz áramlása kimossa a partot (anyag – folyamat) 
Etna kitörése szennyezi a levegıt (képzıdmény – vulkán) 
a gyomor emészti az ételt (élı – folyamat) 
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Sam elélvezett az örömtıl (élılény – folyamat) 
Filó ugatja a holdat (élılény – tevékenység) 
a lélek szorong a jövıtıl (élı – tevékenység) 
 
A páciens a cselekvés hatásának elszenvedıje, passzív alanya. A páciens definiálására is a jackendorfi tág 
definíciót használjuk.  
Típusok:  
1. Szelf 
Ágens: a cselekvés aktív végrehajtója, csak cselekvést kifejezı igék esetében szerepelhet. Szelf-ágencia esetén a 
cselekvı alany egybeesik a narrátorral. Páciens: akivel megtörténik valamilyen esemény, melynek nem elıidézıje, 
de következményeinek passzív elszenvedıje. Szelf-paciencia esetén a szenvedı alany egybeesik a narrátorral.  
2. Szelf-rész 
Szelf-rész ágens: a cselekvés végrehajtója, a CAUSE függvény argumentuma egy olyan tárgy, ami valami módon 
a narrátor fizikai vagy pszichikai szelfjéhez tartozónak tekinthetı, például testrész, gondolat. Szelf-rész páciens: 
akivel/amivel megtörténik valamilyen esemény, melynek nem elıidézıje, de következményeinek passzív 
elszenvedıje a narrátor pszichikai vagy fizikai szelfjéhez tartozó tárgy.  
3. Tárgy  
Tárgy ágens esetén a cselekvés aktív végrehajtója egy személy, aki nem azonos a narrátorral. Tárgy ágencia nem 
csak cselekvést kifejezı igék esetében szerepelhet, ez a kategória vonatkozhat bizonyos történésekre, 
állapotváltozásokra is, amennyiben azok okozója egy személy. Páciens: akivel megtörténik valamilyen esemény, 
melynek nem elıidézıje, de következményeinek passzív elszenvedıje. Tárgy páciencia esetén ez személy nem 
azonos a narrátorral, vagy a beszélıvel.   
4. Más 
Ágens: a cselekvés aktív végrehajtója, nem köthetı semmilyen szempontból a narrátorhoz, hanem attól teljesen 
független élettelen tárgy, vagy esemény. Ez tehát nem sorolható a tárgy kategóriába, amennyiben élettelen, és nem 
köthetı a narrátorhoz, semmilyen szempontból sem, tehát nem szelf-rész. Páciens: akivel megtörténik valamilyen 
esemény, melynek nem elıidézıje, de következményeinek passzív elszenvedıje. Más-paciencia esetén a szenvedı 
alany egy narrátortól független tárgy, vagy esemény.  
5. Nincs 
Elıfordulhat, hogy egy adott intonációs egységben nem szerepel ágens vagy páciens, ill. valamilyen okból egyik 
vagy másik a kategória nem vonatkoztatható rá. Ilyenkor nem N.A.-val jelöljük, hanem a “nincs” kategóriával. 
0. N.A. 
Amennyiben az adott intonációs egységre nem értelmezhetı az ágencia kategóriája, pl. hm, listening clue esetén, 
itt is érvénytelennek jelöljük. Ebben az esetben azért említjük külön, mert nem arról van szó, hogy az adott 
egységbıl hiányozna az ágens vagy páciens megjelölése. 
Értelmezési tartomány: Alapvetı egysége egy intonációs unit, de bizonyos esetekben át is ívelhet több 
intonációs egységen, a szintaktikailag/szemantikailag összetartozó részek esetén. 

- az igei tagmondat bıvítményeként, vagy részeként álló deixis esetében az elızetes vagy következı v. 
megelızı intonációs egységgel együtt értelmezhetı. 

- Névszói állítmány részhatározó vonzata esetében: fontos volt nekem, vonzó számomra együtt 
értelmezzük. 

Folytonosság: nem folytonos. Az ágenciát az intonációs egységen értelmezzük, de amennyiben egy grammatikai 
egység (pl. tagmondat) több intonációs egységet is magába foglal, akkor az ágencia értelmezés átível az intonációs 
egység határán, hasonlóan az igeidı értelmzéséhez.  
 
Speciális esetek, kivételek: 

Az ágenciát nem kifejezı megnyilvánulás esetén a pácienst jelöljük, az ágens pedig NINCS kategórába esik – 
vagyis nem az N.A. kategóriába. Ugyanez vonatkozik arra, amikor nincs páciens megjelölve, de ágens van. 
 Példák:  
 

PAT: mér is volt- 
PAT: +, ez mindig olyan vonzó a számomra ha gyerekekkel ugye,  
NINCS-PÁCIENCIA, az ágens az, amire az utalószó vonatkozik 

  
PAT: +, az nagyon pozitívan tudott hatni rám. TÁRGY-PÁCIENCIA 
   itt nem acc., mégis páciensnek vesszük, mert az ige változást okoz a páciensen 
    
PAT: hogy egy utód aki hasonlít rám, TÁRGY-PÁCIENCIA 
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2. Szeret, gondol, furcsáll, tud: ezeknek a tárgyát páciensnek kódoljuk. Az ágens pedig a cselekvést végzı alany. 
Amennyiben ezek alárendelı szerkezetben a fımondat részét képezik, ágensként értelmezendık. 
Példák: 

TER: +, mert hogy lehet hogy ezzel kapcsolatban még nem tudunk valamit, MÁS-PÁCIENCIA  
            
PAT: el se tudok kezdeni ezen /gondolkodni, MÁS-PÁCIENCIA 
itt van páciens: az a valami, amin nem tud elkezdeni gondolkodni; 
 

 PAT: mert az elején+... 

PAT: jön belılem a blokkolás és az elutasítás a+... MÁS-ÁGENCIA 
   a beszélı elszenvedi a saját érzelmeit; ágens az ige alanya, páciens a helyhatározó (belılem) 
        
 TER: s mik jutottak eszébe? MÁS-PÁCIENCIA 
 PAT: +/ugye itt szóba került ha ez, ezek +/ MÁS-PÁCIENCIA 
 TER: akkor világossá válik, MÁS-PÁCIENCIA 
 PAT: dehát már akkor is amikor csak csírájában ez gondolatilag felmerül. MÁS-    
       PÁCIENCIA 
TER: (te)hát teszem azt az hogy akkor magának egy /utódja keletkezik,  
        NINCS-ÁGENCIA,  TÁRGY-PÁCIENCIA (az ige alanya lesz a páciens) 
 
3. Aktív cselekvı hiányában az ágenciát: NINCS ágenciával kódoljuk, de ettıl még lehet páciens. 
 

PAT: +, hogy egyszerően az a+... 

PAT: +, az a szeretet meg a ragaszkodás ami viszonzás képen jött, MÁS-PÁCIENCIA 
 
4. Kérdésre adott válasz esetén a válaszba beleértjük a kérdés igéjét és tárgyát, ezért ugyanúgy kódoljuk, mint a 
kérdést magát. Példák: 
       

PAT: maga a tény úgy általában, 
PAT: és például ilyen érzéseim sek jutnak eszembe hogyha erre      

gondolok+... 
 
3. Töredékek, minimal válaszok: N.A.  
Terapeuta minimal válaszai: hm, ühüm, igen. 
Ezek az ágencia szempontjából nem értelmezhetı megnyilvánulások, N.A. kategóriába esnek.  
4. Megnyilvánuláson belüli váltás esetén: egy adott megnyilvánuláson belül többször változhat az ágens, ill. 
páciens típusa. 
5. Amikor a terapeuta páciensrıl ágensként beszél, azt a tárgy kategóriába soroljuk, és vica versa a páciens 
esetében is. Ebben a példában, mivel visszaható cselekvésrıl van szó, a páciens egyszerre két szerepet is betölt: 
 

TER: annyira nem szereti /magát, 
TÁRGY-ÁGENCIA, TÁRGY-PACIENCIA  

 
6. Amikor a terapeuta a páciens szelf-részérıl beszél, azt a ‘tárgy’ kategóriával kódoljuk, viszont ha a terapeuta 
vagy páciens saját szelf-részérıl beszél, azt ‘szelf-rész’ kategóriával. 
7. Két egymáshoz szintaktikailag és szemantikailag is kapcsolódó intonációs egység közül egyikben az ágens, 
másikban a páciens szerepel. 
 

PAT: hogy tényleg, ez olyankor mindig rosszul rosszra vezetett, MÁS-ÁGENCIA 

PAT: amikor ilyen helyzetbe kerültem. SZELF-PÁCIENCIA 
 
8. Többes számú ágens esetén, amennyiben a beszélı is beletartozik az ágensek körébe, a beszélıre szelf-ágenciát 
kódolunk. 
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4. PSZICHÉS NARRATÍV SZINT 
 
1. Definíció: A pszichés narratív szint fogalmával azt vizsgáljuk, hogy analitikus szemszögbıl értelmezve a 
narratívumot, a beszélık milyen mentális állapotba kerülnek az adott órán, miközben egyik másik narratív 
pozícióval azonosulnak. A kognitív narratív szint egyik aspektusa annak vonatkoztatási tárgya (mire összpontosít 
a beszélı). A fokalizáció tárgya a karakter szintjén maga a szereplı, a narrátor szintjén maga a narratív folyamat, 
és a páciensnek a terápia jelenében, tér-idı síkjában létezı valós szintjén a terápia során megtapasztalt érzelmek és 
érzések. Ugyan így, a terapeuta intervenciói is a három különbözı szint valamelyikére vonatkoznak. Ez a három 
szint mind a páciens, mind a terapeuta esetében a következı:  

• A terápiás itt-és-most szintje: a páciens a terápia valóságában, az adott helyen és idıben 
• Narrátor szintje: a narrátorral való fúzió, a narrátor, mint karakter  
• Karakter: a páciens, mint karakter, más szereplık, a terapeuta, mint karakter  

 
2. Típusai:  
A.  Terápiás itt-és-most szintje: itt és most a terápiában lezajló élmények verbalizálása. 
B. Narrrátor szintje: Általános szemantikus emléket idéz, általános tudásáról beszél, általában, nem konkrét 
eseményeket, hanem egy magasabb szinten összegezve a dolgok jellegzetes állását fogalmazza meg. A 
leggyakoribb pozíció, default szint az, amikor narrátor szinten szólal meg a páciens. Innen a konkrét felé haladva 
térhet rá a karakterszíntre. 
C. Karakter-szintje: Egy konkrét epizódikus emléket elevenít fel. 
Pl. 264. sor: magát idézi apáciens „Jézusom”   
Példák: 
 

PAT: merhogy mind a kettınek éppen nagyon jönne valami, NARRÁTOR  

PAT: s akkor hogy, NARRÁTOR SZINT 

PAT: jézusom, KARAKTER SZINT 

PAT: mi van olyankor ha hat-, KARAKTER SZINT 

PAT: hat gyereke van valakinek. KARAKTER SZINT 

PAT: szal vagy négy vagy öt tehát ilyen sok. KARAKTER SZINT 
  
3. Értelmezési tartomány és folytonosság: 
A pszichés narratív szint értelmezési tartománya az intonációs egység. A pszichés narratív szint kategóriája 
esetenként több intonációs egységen át is folytatódik.  
 
4. Speciális esetek, kivételek: 
1. Beszélı váltás esetén amikor egyik beszélı a másik töredékes intonációs egységét fejezi be a pszichés narratív 
szintet folyamatosan értelmezzük. 
2. Eldöntendı kérdés esetén: Igen-nem. 
Kérdésekre adott válaszok esetén a kérdés pszichés narratív szintje határozza meg a válasz kódját. 
3. Töredékek, minimál válaszok 
A terapeuta minimálváaszait (akárcsak a pácienséit, ha van ilyen) khm, hm, aha, igen nem értelmezzük a pszichés 
narratív szint szempontjából. Így ezek az intonációs egységek N.A. (0) kódot kapnak. A töredékes intonációs 
egységeket a velük szemantikus egységet alkotó, azokat megelızı vagy követı intonációs egységekkel együtt 
értelmezzük, és ez alapján kódoljuk le. 
 
TER: Foglalkoztatta-e valami? KARAKTER 
A válasz viszont lehet karakter vagy narrátor is. Ha a válasz ühüm vagy hmm, akkor vagy 0, vagy az elızı szint-
fok. Gondolkoztam: itt ez karakter!   
 
4. Frázisok, töltelék kifejezések  
Azt mondja, azt állítja, úgy látja, stb. esetén a pszichés narratív szint a további szövegkontextustól függıen lehet 
narrátor, vagy karakter pozíció. 
 
Egyéb: szünetek, minimál válaszok, köhögés, nevetés, vagy más testi zajok 
  
A szünet tényét és hosszát az átiratban kétféle képpen jelölhetjük. 
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1. Az intonációs egységen belül, szavak között található 1-2 másodperces szünet: 
Ezt az átiratban a # jel mutatja (lásd Kódolási kézikönyv o. a szünet jelölésérıl), mely jelölés egynél többször is 
elıfordulhat egy adott intonációs egységen belül. A kódolásnál ezt a szünetet úgy jelöljük, hogy annál az 
intonációs egységnél, ahol a # megjelenik, az egyéb kódolási kategóriál, a szünetet 1-es számmal kódoljuk.  
2. Az intonációs egységek közti szünet: 
Ezt az átiratban a %com azaz, comment sorban megjegyzésként közöljük, azon a helyen ahol a két intonácós 
egység között megjelenik a szünet. A hosszát másodpercben adjuk meg.  
 

164. TER: de akkor ezek szerint nem is ad magának esélyt arra, 

165. TER: hogy ezt [/] ko korrigálni tudná?  

com: pause 4 sec 

166. PAT: hogy a:: ehhez való viszonyom megváltozzon?  
 
A terapeuta kérdésére adott válasz (166. Pat) elıtti 4 másodpercnyi szünetet az azt követı intonációs egységnél, 
vagyis a 166. sorban kódoljuk úgy, hogy az egyéb kódolási kategóriban a szünetet 1-es kódszámmal jelöljük. 
Ebben a kódolási módban tehát nem jelenik meg a szünet hosszára, csak a helyére vonatkozó információ. A 
hosszúságra vonatkozó információt az átiratból kell visszakeresnünk a sorszám alapján. A szünet kódja 1, az 
egyéb kategórián belül. A két intonációs egység közé esı szünetet a szünetet követı intonációs egységnél 
kódoljuk le. 
 
 Egyéb kódolandó, ám nem a NP részét képezı hangok jelölése 
 
Ühüm, khmm, hm, aha, igen: röviden listening clue, vagy minimál válasz. A terapeuta visszajelzései a páciens 
felé hogy biztosítsa figyelmérıl, egyetértésérıl, stb. kódja: 2 
Ööö: nem listening clue, áltaában hezitációt jelöl egy intonációs egység elején vagy végén. Az azt megelızı vagy 
követı intonációs egységgel együtt értelmezendı. 
Nevetés, köhögés, tüsszögés: az egyéb testi zajok kategóriájába tartozik: kódja: 3. 
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 A CHILDES lejegyzési módszer általunk használt jelrendszere 

 

Az átirat fejelése 
Az átiraton szerepel a beszélık névsora, dátum, a társalgás színhelye, esetleges további 
információ a beszédhelyzetrıl, cselekvésekrıl, körülményekrıl, stb.  
 
Beszélı kódok 
A beszélı kódja három nagybetőbıl áll, és minden sor elején fel van tüntetve. A beszélı 
kódján kívül (és a tulajdonneveken kívül) az átiratban minden kisbetővel szerepel. A beszélık 
során kívül a kódok, és a lejegyzı megjegyzései is külön sorban szerepelnek.  
 
Az átirat egységei 
A két beszélı sorai egymás alatt helyezkednek el, ezek idıben egy megnyilvánulási egységet 
alkotnak. Az esetleges beszéd-átfedéseket szögletes zárójel mutatja [ ] mindkét beszélı sorában 
Az átirat egységeit az intonációs egységek alkotják. 
 
A befejezett, és félbehagyott intonációs egységek végének hangsúlya 
-  megszakadt intonációs egység  
.  befejezett intonációs egység esı záró kontúrral 
,  folytatódó, befejezetlen intonáció 
? appeal (emelkedı intonáció kérdések végén) 
!  felkiáltás 
 
Végsı hangsúlyok (az intonációs egységek végén):  
-.  esı 
-, lebegı 
-?  emelkedı 
 
Befejezetlen intonációs egységek 
+...  befejezetlen nyelvtani egység, félbehagyott mondat 
+// közbeszólás egy másik beszélı részérıl 
+/.   ön-félbeszakítás 
+,  a félbehagyott intonációs egység folytatásának kezdete 
< >  Fals kezdés 
 
Szünetek  
  #  rövid szünet az intonációs egységen belül 1,2 sec 
##  hosszabb szünet az intonációs egységen belül: max. 3 sec 
com  3 sec-nál hosszabb szünet, különálló intonációs egységnek számít, kommentálni kell a 

megjegyzés sorban, idejét másodpercben meg kell adni. 
: : szünet egy szón belül, pl.: ka: :bátját 
 
Hangsúly meghosszabbítások 
/ a hangsúlyozott szó elıtt 
 
: a meghosszabbított szótag végén (szóvégi szótagoknál, és szavakon belül) 
:: hangsúlyos, meghosszabított magánhangzó 
 
Érthetetlen szavak, megnyilvánulások  
$  érthetetlen szó,  $$$$  átíratlan szövegrész 
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LEJEGYZÉSI MINTA 
 
0.  Begin 
1. @Participants: TER Therapist, PAT patient 
2. @Time: 2004, November 
3. @Situation: psychoanalytic session recorded by participant analyst 
4. @Sex of PAT: male 
5. @Sex of TER: male 
6. @Age of PAT: 45 years 
7. @Code: FLS4 
8. *PAT: nehéz így# +... 
9. *PAT: +, kitalálni, hogy miröl is, mirıl is folyjon a beszélgetés. 
10. %com: pasuse 30 sec  
11. *PAT: teszem azt a múltkor miután ezekrıl+... 
12. *PAT: a gyerekekrıl ahogy beszélgettünk meg minden, 
13. *PAT: azér# +/ 
14. *PAT: +, azér az+...  
15. *PAT: +, az úgy, úgy nem állt meg az agyam ezen+...  
16. *PAT: +, az akkor amikor innen elmentem. 
17. *TER: s mik jutottak eszébe?  
18. %com pasue 10 sec 
19. *PAT: hát## úgy úgy +... 
20. *PAT: +, úgy általánosságban ez, hogy 
21. *PAT: hogy tényleg az mennyire fontos is volt mindig is nekem, 
22. *PAT: a#z unokahugomékkal való# kapcsolatom, 
23. *PAT: az mennyire központi helyen szerepelt- 
24. *PAT: +, nálam a fontossági sorrendekben.- 
25. *PAT: meg+/ 
26. *PAT +, meg amit+/ 
27. *PAT: +/ugye itt szóba került ha ez, ezek +/ 
28. %com: pause 
29. *PAT: mér is volt- 
30. *PAT: +, ez mindig olyan vonzó a számomra ha gyerekekkel ugye, 
31. *PAT: de csak erre# jutottam,  
32. *PAT: tehát mondom ez hogy- 
33. *PAT: +, hogy egyszerően az a+... 
34. *PAT: +, az a szeretet meg a ragszkodás ami viszonzás képen jött, 
35. *PAT: hogy az+/  
36. *PAT: +, az nagyon pozitívan tudott hatni rám.  
37. %com pause 
38. *PAT: meg ez a kettısség hogy+/ 
39. *PAT: ami mindig is jellemzett ö, 
40. *PAT: hogy ez a-  
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