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Bevezetés

Noam Chomsky az 1968-ban megjelent Nyelv és
elme címû munkájával indította el a nyelvészet
megközelítéseinek alkalmazását az emberi lé-
lek tanulmányozásában. E két tudomány ötvö-
zésével egy olyan fejlõdési folyamatot generált,
amelynek eredményeként az elmúlt 20 év során
a lélektan alkalmazási területein és határterüle-
tein jelentõs teret hódítottak a narratív megkö-
zelítések. A magát gyakran a szociálpszicholó-
gia irányzataként azonosító, ám több tudo-
mány, tudományág (pl. kulturális antropológia,
kommunikáció-elmélet, kognitív pszichológia)

eredményeibõl táplálkozó narratív pszichológia
fejlõdése és térhódítása azonban úgy tûnik, ko-
rántsem ért véget. Elméleti megközelítései és
technikái a klinikai alkalmazás mellett nem
idegenek a kriminológiától, sõt, a kémszerveze-
tek tevékenységétõl sem. Magyarországon az
öngyilkosság-kutatásokban alkalmazták már
jelentõs eredménnyel, a legutóbbi idõkben pe-
dig addiktológiai felhasználásuk is felmerült,
számos tanulmány látott napvilágot e témában.
Egyes feltételezések szerint klinikai alkalmazási
lehetõségei miatt a narratív pszichológia jelöli
ki a jövõ fejlõdési irányvonalát a lélektan szá-
mára. (1)
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Összefoglalás: A tanulmány a közelmúlt szakirodalmi közleményei alapján áttekinti a narratív pszichológia kiala-
kulását, rövid történeti hátterét, alkalmazási területeit külföldi és hazai közlemények tükrében. A határterületi, pél-
dául kriminálpszichológiai, valamint a klinikai pszichológiai (a szkizofrénia, a szorongásos zavarok, és a depresszió
vizsgálatában) alkalmazási lehetõségek mellett elsõsorban a klinikai addiktológia kutatásaira és gyakorlati felhasz-
nálási lehetõségeire világít rá. Az áttekintett közleményeken keresztül foglalkozik a szenvedélybetegek narratívu-
maiban megjelenõ identitás kifejezésével, szelf-reprezentációval, valamint a felépülés protektív tényezõivel, a külön-
bözõ terápiás beavatkozások és az önsegítõ közösségek narratív megközelítésben leírható hatótényezõivel. Igazolja a
narratív megközelítések létjogosultságát az addiktológiai gyakorlatban és felveti alkalmazásuk további lehetõségeit.
Kulcsszavak: narratív pszichológia; narratívum; narratíva; élettörténeti interjú; kvalitatív elemzés; identitás; szelf-
reprezentáció; protektív tényezõk

Summary: This study reviews the evolution, short history, and practical domains of narrative psychology based on
foreign and Hungarian publications. It throws light first of all upon research into clinical addictology and its practical
domains and secondly upon borderline applications, for example in criminal and clinical psychology (in the exami-
nation of schizophrenia, anxiety disorders and depression). Based on the reviewed publications, it discusses the
expressions of identity and self-representations in the narratives of addicted patients, the protective factors of recovery,
and the efficiency factors of different therapies and mutual help groups which can be described by the narrative
approach. It provides a justification for the narrative approaches in the practice of addiction medicine, and suggests
further opportunities in their application.
Key words: narrative psychology, narrative, life story interview, qualitative analysis, identity, self-representation, pro-
tective factors.
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Történeti áttekintés – a narratív
pszichológia kialakulása

A különbözõ pszichés zavarokkal küzdõk nyelvi
kifejezésmódjának jellegzetességei, eltérései,
változásai és ezek lehetséges magyarázatai, te-
rápiás konzekvenciái régóta kedvelt kutatási té-
mája a lélektannak, a pszichoterápiának, és az
azok megközelítéseit és beavatkozási technikáit
alkalmazó más segítõ tevékenységeknek, mint
például az addiktológiai konzultációnak, vagy a
szociális munkának.

David Crystal „A nyelv enciklopédiája” címû
könyvében az érzelmek kifejezését, a társadalmi
érintkezést, a hanghatást, az adatrögzítést, a va-
lóság befolyásolását, az identitás kifejezését és a
gondolkodás eszközeként való mûködést említi
a nyelv funkcióiként. Ez utóbbi hangsúlyos vol-
tát jelzi, hogy a nyelvnek a gondolkodás folya-
matában játszott szerepérõl rengeteg elmélet
született. Lev Szemjonovics Vigotszkij elméleté-
ben egyenesen egy úgynevezett belsõ beszéd
mellett érvel, amin a szavak mentális használa-
tát értette egy gondolatsor felidézésére. Véle-
ménye szerint tehát a gondolkodás nem más,
mint belsõ beszéd. A gondolkodásmód nyelv-
használat általi meghatározottsága mellett ér-
vel a Sapir-Whorf hipotézis, amely két alapelvet
kapcsol össze: a nyelvi meghatározottságot és a
nyelvi relativizmust. Az elsõ azt állítja, hogy a
nyelv meghatározza a gondolkodásmódot, a
második pedig az elsõbõl következik, és azt
mondja, hogy egy bizonyos nyelvben kódolt
megkülönböztetések egyetlen más nyelvben
sem találhatók meg. Mások éppen ennek az el-
lenkezõje mellett érvelnek, a nyelv és a gondol-
kodás teljes szétválasztását, különállását hang-
súlyozva. Az igazság valószínûleg a két szélsõség
között lelhetõ fel, azaz a nyelv és a gondolkodás
egymástól sem nem teljesen független, sem
egymással nem azonos, ugyanakkor kölcsönö-
sen feltételezik egymást. A nyelv tehát a gondol-
kodás nélkülözhetetlen része, és nem az a fon-
tos, hogy melyiknek van elsõbbsége a másikkal
szemben, hanem hogy mindkettõ nélkülözhe-
tetlen a viselkedés magyarázatához. (2)

Talán legnagyobb jelentõséggel bír az említett
funkciók közül az identitás kifejezése, mint nyel-

vi funkció. Önmagunk, hovatartozásunk meg-
határozása szempontjából nélkülözhetetlen ez
a funkció, amely földrajzi, nemzeti, etnikai, és
társadalmi (osztály, státus, szerep, szolidaritás,
társadalmi távolság, szexuális irányultság) iden-
titásunk hordozója. Gerry Philipsen nevéhez fû-
zõdõ beszédkód elmélet fõ tételei szerint minden
sajátos kultúrához egy sajátos beszédkód társul,
amely magában foglal bizonyos kulturális vo-
natkozású pszichológiai, társadalmi és retorikai
különbségeket. A beszéd jelentõsége függ a be-
szélõ és a hallgató által használt beszédkódok-
tól, amelyeket abból a célból használnak, hogy
segítségükkel létrehozzák és értelmezzék a kom-
munikációt.

A narratív pszichológia elméletalkotói gyakran
rokonítják nézeteiket a kognitív pszichológia ko-
rábbi eredményeivel. A két iskolaalapító elmé-
letalkotó, Aaron Beck és Robert Ellis az 1960-as
évek elején azt állította, hogy a viselkedés, a
gondolkodás és az érzelmek hátterében kog-
nitív folyamatok állnak, és hogy a rendellenes-
ségeket úgy érthetjük meg, ha a kognitív tarto-
mányt vizsgáljuk. A rendellenes mûködés mö-
gött tehát kognitív problémák, maladaptív atti-
tûdök, sajátos nyugtalanító gondolatok és illo-
gikus gondolkodási folyamatok állnak. Ezeket
nevezi Ellis irracionális alapfeltevéseknek. Beck
kognitív terápiájában pedig kognitív torzítások,
diszfunkcionális attitûdök és sémák elnevezés-
sel jelennek meg, amelyek szintén nyelvi szinten
tárhatók fel, értelmezhetõk és dolgozhatók át.

Szenvedélybetegeknél észlelhetõ jellegzetes
gondolkodási automatizmusokat (amelyek
egyébként elõre jelezhetik a visszaesést is)
Jarvis, Kaminer és Ross tártak fel, és írtak le 14
téma köré csoportosítva. Ezek felismerése és
átalakítása hozta létre a ma már széles körben
ismert és használt relapszus prevenciós tréning
módszerét. (3)

Az 1960-as években a gyakorlói által narrato-
lógiának nevezett kutatási irányzat nõtte ki ma-
gát a formalista és strukturalista irodalomtudo-
mányból, amely kezdetben a narratíva struktu-
rális elemzését tekintette feladatának. A pszi-
chológiában az 1980-as években jelent meg a
gondolat, hogy a narratív megértés az emberi
gondolkodás egyik alapvetõ formája. Bár Pléh
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Csaba szerint narratív metaelméletek a kezde-
tektõl fogva, a XVII. század vége óta léteztek a
pszichológiában és a szociológiában, elsõsor-
ban az emlékezetkutatásban. Ehmann Bea
ugyanakkor 1986-ra teszi a narratív pszicholó-
gia „születési évét”. A narratológiához hasonló-
an a narratív pszichológia is a narratívumot te-
kinti figyelme legfontosabb tárgyának, amely-
nek pontos meghatározására számos kísérlet
született. A legátfogóbb jelentés szerint ez bár-
milyen leírt, vagy elbeszélt produktumot jelent,
bár általában személyes dokumentumokat ér-
tünk alatta. (4) Egyes szerzõk fontos kritérium-
nak tartják a kronológiai szerkesztettséget,
amelynek alapján tulajdonképpen a történet szó
jelentésével rokonítható leginkább. Ilyen érte-
lemben lehet sztori, mese, mendemonda, histó-
ria. A 80-as évek narratív fordulata következté-
ben a narratív analízis bevonult a lélektan leg-
különbözõbb tématerületeire. (5) A legkézen-
fekvõbb tematikát az élettörténetek nyújtották,
amelyek gazdag talajt kínáltak az identitásfejlõ-
dés és az én-reprezentáció tanulmányozására.
Késõbb a narratívumok fontosságát nem csak a
személyesség, de a kultúra vonatkozásában is
felismerték, azaz szociális produktumnak is te-
kintették. Napjaink narratív elemzéseihez, ku-
tatásaihoz is az élettörténeti interjúk szolgáltat-
ják a legkedveltebb vizsgálati anyagot, amelyek
készítéséhez és kvalitatív elemzéséhez Robert
Atkinson nyújt részletes útmutatást az 1998-ban
megjelent The life story interview címû kézi-
könyvén keresztül. (6)

Ehmann Bea megfogalmazásában a narratív
pszichológia a szelf- és reprezentációkutatásról
szóló metaelmélet, valamint a szövegkutatás és
a reprezentációkutatás határterülete, a narratí-
vum pszichológiai szempontból értelmezhetõ
tulajdonságait feltáró eszközök tárháza. Legfon-
tosabb módszere a pszichológiai kutatásba be-
tagozódó tartalomelemzés, amelynek segítsé-
gével a következõ tevékenységeket végzi:

1. Egy személy, vagy vizsgált populáció köré-
ben értékes pszichodiagnosztikai megállapítá-
sokat tesz.

2. Longitudinálisan felvett szövegek elemzése
révén a vizsgált személy(ek)ben pszichológiai
változásokat mutat ki.

3. Az elõzõ két pontban foglaltak eredménye-
képpen prognosztikai értékekre tesz szert.

4. Hozzájárul a pszichológiai elméletképzés-
hez. (4)

A narratív szemléletnek csak az utóbbi 15 év-
ben lezajlott térhódítása következtében a pszi-
chológiai tankönyvek még nem említik önálló
modellként a narratív pszichológiát, amely
azonban nagyon sok gyakorlati területre integ-
rálódott. Elkerülhetetlennek tûnik, hogy a lélek-
tanból táplálkozó tudományok, gyakorlati tevé-
kenységek, mint amilyen a pszichoterápia, az
addiktológia, a konzultáció, és a szociális mun-
ka integrálják eredményeit és módszereit saját
tárházukba.

A narratív pszichológiai megközelítések
alkalmazása

���������	�
�	�������������

Az elmúlt évtized során az egészségpszicholó-
gia, a kriminológia, kriminálpszichológia gya-
korlói is szívesen nyúltak a narratív megközelí-
tésekhez a számukra érdekes összefüggések,
például a drogfogyasztás és a kriminalitás, az
értelmi fogyatékosság és az erõszak, vagy éppen
a prostituált életforma és az identitás kapcsola-
tának feltárása, leírása céljából. Három francia
szerzõ, Natacha Brunelle, Serge Brochu és Ma-
rie-Marthe Cousineau azt vizsgálta, hogy mi-
ként mûködik a fiatalok saját személyes észlelé-
se a drog és a kriminalitás viszonyáról életpá-
lyájukon. Kvalitatív kutatási megközelítésben
38 fiatalkorú (16-18 év közötti, 22 fiú, 16 lány)
droghasználó és bûnelkövetõ önéletrajzi beszá-
molóit használták. Azt feltételezték, hogy a
Goldstein 1985-ben alkotott háromoldalú drog-
kriminalitás modelljét eredményeik részletes
pontossággal alátámasztják. A kutatáshoz hasz-
nált interjúk felvétele során nyitott kérdéseket
alkalmaztak, megengedve az értelmezést, érzé-
sek kifejezését, így tárták föl a problémakörrel
kapcsolatos történéseket. A kapott adatok Gold-
stein modelljének egyes részeit valóban finom
pontossággal erõsítették meg, ám egy más típu-
sú drog–kriminalitás viszony megléte is nyil-
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vánvalóvá vált a beszámolókból. Nevezetesen a
Goldstein által elnevezett „pszichofarmakoló-
giai” és a „pénzügyi” drog–kriminalitás kapcso-
lat megléte igazolódott, illetve egy hiányzó
(amelyikben nem tárható fel ok–okozati vi-
szony), vagy köztes kapcsolat is. Nem nyert vi-
szont megerõsítést a goldsteini modell sziszte-
matikusnak nevezett elmélete, amely szerint
valamiféle bûnözõi, alvilági szubkultúra szociá-
lis szabályrendszere állhat a fogyasztó bûnözõ-
vé válásának hátterében. (7)

Egy másik tanulmányban Tomasoni és Bates
értelmi fogyatékos bûnelkövetõk két csoportjá-
nak (erõszakos és szexuális bûncselekményt el-
követõk) pszichológiai mûködését vizsgálták
önéletrajzi emlékek elemzésén keresztül az EMP
(Early Memory Procedure) módosított változatá-
nak használatával. 32 értelmi fogyatékos bûnel-
követõt (17 szexuális és 15 erõszakos) vontak a
vizsgálatba, akiknek 3 korai spontán emléket és
3 irányított emléket (büntetés, anya és trauma)
kellett felidézni az EMP használata során. Az
emlékek tartalmát pontozták a módosított Early
Memory Aggression Potential Scoring System
használatával. Ezzel mérték fel az agresszió (fi-
zikai, szexuális, pszichés, tulajdonra irányuló)
gyakoriságát és intenzitását. Eredményeik sze-
rint az agresszió mindegyik formája megjelent
több mint egy emlékben mindkét csoportnál.
Szignifikáns különbség volt a csoportok között
a szexuális agresszió potenciálban és a tulajdon
ellen irányuló károkozásban, de nem volt szig-
nifikáns különbség a pszichológiai és fizikai ag-
resszióban. Az erõszakos bûnelkövetõk a ko-
moly agressziónak inkább áldozatai voltak, míg
a szexuális bûnelkövetõk egyenlõ mértékben
voltak elkövetõk és elszenvedõk. Az erõszakos
támadók negatívabban fogták fel magukat, má-
sokat és környezetüket, mint a szexuális bûnel-
követõk. Az emlékek életszerûen idézõdtek fel,
és a düh volt a leggyakoribb érzelem, amit meg-
tapasztaltak emlékeikben. A szerzõk arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az önéletrajzi em-
lékek felmérése értelmi fogyatékos bûnelköve-
tõknél hasznos megközelítés lehet az aktuális
pszichológiai problémák azonosításában. (8)

Moscovici szociális reprezentáció elméletét a
múlt század második felében kezdték alkalmaz-

ni az egészségpszichológiában is. Ekkor számos,
betegséggel, egészséggel kapcsolatos szociális
reprezentációkutatás látott napvilágot. Ezek
eredményei szerint a betegség nem önálló enti-
tás, hanem szociális és kulturális közegbe ágya-
zott magyarázó modell. Az egészséggel és a be-
tegséggel kapcsolatos szociális reprezentációk
fontos szerepet játszanak a betegség megelõzé-
sében, illetve a gyógyulásban. (9) További jelen-
tõs eredményekkel bõvítik jelenkori tudásunkat
egy közelmúltban megjelent tanulmány szer-
zõi, Sarah Pressman és Sheldon Cohen, akik ku-
tatásuk során 96 pszichológus és 220 szépirodal-
mi alkotó digitalizált önéletrajzát elemezték. Egy
számítógépes program segítségével a szövegek-
ben a szociális kapcsolatokra utaló szavak gya-
koriságát mérték fel, mivel (általuk is hivatko-
zott) bizonyítékok vannak arra, hogy a szociális
kapcsolataink minõsége és mennyisége össze-
függésbe hozható életünk hosszúságával. Vizs-
gálatukhoz az archív adatokból kigyûjtötték az
alkotók születési és halálozási dátumát, a meg-
jelenés évét, a születési helyüket, életkorukat az
önéletrajz írásának idején, valamint a nemüket.
Azt találták, hogy a szociális szerepekre és in-
tegrációra utaló szavak (pl.: apa, nõvér, szom-
széd, munkatárs stb.) gyakoribb használata
mindkét csoport esetében összefüggésbe volt
hozható a megnövekedett élettartammal. A
családi szerepekre specifikus kifejezések (pl.:
nagynéni, család, testvér stb.) és más egyének-
re való utalások (pl.: õk, mi, minket, mindenki
stb.) szintén hosszabb életet jeleztek elõre, de
csak a pszichológusok vizsgálati mintájában.
Következtetésük szerint a „szociális szavak” gya-
koriságának vizsgálata az önéletrajzokban te-
hát indirekt mérési módszert biztosít a szociális
kapcsolatok és az általuk elõre jelzett várható
élettartam vizsgálatára. A szerzõk módszerüket,
a számítógépes tartalomelemzést ajánlják archív
anyagok kutatásához ugyanúgy, mint a szociá-
lis kapcsolatok indirekt vizsgálatához, mivel a
strukturált kérdõívek és interjúk során az ala-
nyoknál tapasztalt megfelelési igény torzíthatja
a nyert információt, ugyanakkor az önéletrajzok
tartalomelemzése során a fontos szociális kap-
csolatok spontán indikátorait becsülhetjük fel.
(10) Bár Ehmann Bea az irodalmi alkotók mû-
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veinek pszichológiai szempontú vizsgálatát, va-
lamint azok eredményeinek klinikai alkalmazá-
sát a narratív pszichológia kialakulásának kez-
deti idõszakára teszi (4), a kutatók napjainkban
is szívesen nyúlnak írók, költõk alkotásaihoz,
mint látjuk, olykor jelentõs eredménnyel.

Daniele Carricaburu és Janine Pierret az élet-
történet újrakonstruálását vizsgálta HIV-fertõ-
zöttek körében. Mélyinterjúkat vettek fel 44 ak-
tuálisan tünetmentes férfitól, akik homoszexu-
ális kapcsolat vagy hemofília orvosi kezelése
során fertõzõdtek meg. Céljuk az volt, hogy job-
ban megértsék a kapcsolatot az infekció min-
dennapi életre gyakorolt hatásai és aközött, hogy
milyen jelentõséget tulajdonítanak annak, hogy
valaki HIV-pozitív; hogyan történik az identitás
újraalkotása. A mindennapi életre gyakorolt ha-
tásokat a következõ tényezõkkel kapcsolatban
vizsgálták: az immunológiai állapot titokban
tartásának fontossága; az immunológiai állapo-
tukból adódó, saját maguk által vállalt korláto-
zások és kényszerek; a meginterjúvoltak belsõ
tartalékait mennyire merítette ki az új szituáci-
óval való megküzdés. Az infekciónak való jelen-
tõségtulajdonítás megnõ, ahogy ezek az embe-
rek újraértelmezik saját személyes és kollektív
múltjukat. Az élettörténet újrakonstruálása
megerõsíti az identitásnak azokat a HIV-infek-
ciót megelõzõ elemeit, amelyek a hemofília vagy
a homoszexualitás köré épültek. Ezt a jelensé-
get a szerzõk életrajzi megerõsítésnek nevezik,
amely szerintük az életrajzi töréssel kapcsolat-
ban fejlõdött ki, mintegy válaszul, vagy megküz-
dési (coping) stratégiaként. A vizsgálatba került
személyek legalább 2 éve fertõzöttek voltak, va-
lamennyien tájékozottak voltak a betegségüket
illetõen. 24 homoszexuális és 20 hemofíliás fér-
fit választottak a kísérletbe. Egyikük sem hasz-
nált drogokat. A felvett interjú kérdései a min-
dennapi életre vonatkoztak. Eredményeik sze-
rint a legszembeötlõbb különbség az volt a két
csoport között, hogy a hemofíliások igyekeztek
elrejteni betegségüket, (a hemofíliát) míg a ho-
moszexuálisok átlagos, mindennapi dolognak
tüntették fel szexuális orientációjukat. (11)
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A narratív pszichológia módszereinek alkalma-
zásával az élettörténeti törésekrõl, az identitás
alakulásáról, a szelf szervezõdésérõl szerezhe-
tünk fontos, diagnosztikai szempontból értékes
adatokat. Nem véletlen, hogy a klinikai pszicho-
lógiában és a pszichiátriában a szkizofrénia ku-
tatói is próbálják a narratív pszichológia eszköz-
tárát bevetni a kórkép további megismerésében.
A téma szempontjából szinte kimeríthetetlen
lehetõséget hordozó narratív megközelítések
egyike a szkizofrén betegek önéletrajzi emléke-
zetének vizsgálata. (12) A szerzõk hipotézisük-
ben azt feltételezték, hogy a mások mentális ál-
lapotáról alkotott feltevések megjelennek az ön-
életrajzi emlékezetben. Tanulmányukban meg-
vizsgálták a kapcsolatot szkizofrén betegek ön-
életrajzi emlékezetének utólagos átírása, elõ-
adása és az e területen használatos tesztek, az
Autobiographical Memory Interview (AMI) és a
Theory of Mind (ToM) két résztesztjében elért
eredmények között. A vizsgálatba 59, a DSM-IV
alapján szkizofrénnek diagnosztizált, de önál-
lóan, vagy majdnem önállóan élõ beteg került,
míg az egészséges kontrollcsoportba 44 sze-
mélyt választottak. Életkor, nem és intellektuá-
lis szintjük alapján a két csoport megoszlása
hasonló volt. A vizsgálati csoportba kerülõk ak-
tuális állapotát a Present State Examination
(PSE) teszttel felmérték; 10 fõnél észleltek nega-
tív tüneteket, szociális bezárkózást, tompultsá-
got pozitív tünetek nélkül, szintén tíznél voltak
megfigyelhetõk a gondolkodás alaki zavarai, és
téveszmék, 16 személy esetében voltak feltár-
hatók üldöztetéses téveszmék, 8 esetben voltak
tapasztalhatók befolyásoltatásos doxazmák, 15
fõnek aktuálisan semmilyen szkizofréniára uta-
ló tünete nem volt. Eredményeikkel kimutatták,
hogy a szkizofrén betegek minden feladatban
alulteljesítettek. Egyértelmû különbség volt lát-
ható a két csoport mindkét tesztben elért ered-
ményei között. Továbbá a szkizofrén csoport-
ban tendenciózusan megmutatkozott a lényeg-
telen, felesleges, vagy negatív életesemények
felidézése az AMI teszt válaszaiban, függetlenül
attól, hogy a vizsgálati csoportba kerülõ bete-
gek aktuálisan milyen tüneteket mutattak. (12)
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Kézdi Balázs telefonos segélyszolgálatokból
merített tapasztalatain alapuló szuicidológiai
kutatásai során arra a következtetésre jut, hogy
az öngyilkosságot elkövetõ ember számára a
kultúra öngyilkosságra utaló jelek rendszere-
ként értelmezõdik. Fõ megállapítása szerint az
öngyilkossággal foglalkozó telefonálók kifeje-
zésmódját a negatív grammatika uralja, azaz az
öngyilkosságot elkövetni készülõk segélykiáltá-
saiban (cry for help) a magyar kultúra negatív
kódja tükrözõdik. (13, 14)

László János kutatásai elvezettek az irodalmi
szövegmegértés szociális-kognitív modelljéhez,
amely szerint az irodalmi jelentés a szöveg és az
olvasó szociokulturális ismereteinek találkozá-
sából születik. Munkatársaival kidolgozta a szo-
ciális reprezentációk narratív genezisérõl és
szervezõdésérõl szóló elméletet, a pszichológiai
tartalomelemzés szekvenciális modelljét, és
ezen belül a narratív pszichológiai tartalom-
elemzés eljárását. Errõl részletesen a „Identitás
és szociális reprezentáció” címû tanulmányá-
ban számolt be 1999-ben. (15)

Beck módszereit követve Tringer László a szo-
rongásos betegek jellegzetes gondolkodási tor-
zulásait, illetve ezeknek nyelvi síkon való meg-
jelenését mutatta ki. Chomskytól kölcsönzött
gondolata szerint a kognitív sémák egyben nyel-
vi sémák is. Állítása szerint a megismerõ, vagy
patológiás sémák lényegében nyelvi struktúrák.
Az ismeret tehát nem a valóság valamely ideg-
rendszeri lenyomata, hanem az egyén által a
valóságról alkotott hipotézis. Ebbõl következõ-
en a lelki gyógykezelés tulajdonképpen nem
más, mint új jelentések konstruálása. (16, 17)
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Az addiktológia önmagukban ritkán alkalmazott
alapmodelljei (18): a morális modell, a tanulási
modell, a betegségmodell, az önmedikalizációs
modell, és a szociális modell talán a morális mo-
dell kivételével mind rokoníthatók a pszicholó-
gia valamelyik nagy elméleti modelljével, vagy
akár eredeztethetõk azokból. Az addiktológia
területén alkalmazott pszichoterápiás gyakorlat
nagymértékben támaszkodik a tanuláselméleti

megközelítésekre, a viselkedésterápiás techni-
kák széles tárháza áll rendelkezésünkre a szen-
vedélybetegek kezelésében, a kognitív terapeu-
ták pedig megalkották az addikció kognitív mo-
delljét, amelynek legfõbb jellegzetességeit ma-
gyar nyelven Bodrogi Andrea foglalta össze.
Munkájában számos szenvedélybetegtõl köl-
csönzött idézet, közlés segítségével mutatja be
az addikciót fenntartó hiedelmeket, amelyek
azonosítására és módosítására építi fel a terápi-
ás koncepciót. (19) A kognitív pszichológia tala-
ján az alkalmazott nyelvészet, a kommunikáció-
elmélet, a kulturális antropológia és a szociál-
pszichológia eredményeinek és módszereinek
ötvözésével létrejött narratív megközelítések
elterjedése természetszerûleg hozta magával
azok megjelenését az addiktológiai kutatások-
ban és a gyakorlatban. Az élettörténeti interjú
és az önéletrajz a korábbinál is kedveltebb „mû-
fajjá” vált az addiktológia ellátó intézményei-
ben. Sok kutató használ fel jelentésközpontú
adatként narratívumokat, analizálják a szemé-
lyes betegség-értelmezéseket azzal a céllal, hogy
azonosítsák a megküzdési stratégiákat, amelyek
az emberi lét szenvedéseit ruházzák fel érte-
lemmel. Ezek a narratívumok gyakran származ-
nak klinikai esettanulmányokból, vagy a páci-
ensektõl interjúk során nyert elbeszélésekbõl. A
történetek annak ellenére is tartalmaznak fel-
dolgozható adatokat, hogy a páciensek szemé-
lyes sorsáról szólnak. A történetek az emberi
megértés alapkövei, a személyes tapasztalatok
kinyilvánításának eszközei, amelyek alkotása
során épül fel azokból a realitás. Sok terápiás
csoportban a történetmondás a tapasztalatok
megosztásának módja, amely a közös probléma
megoldását szolgálja. A 12 lépéses felépülési
modellre épülõ önsegítõ és terápiás módszerek
a narratív megközelítések megjelenése elõtt is
szívesen és sikerrel alkalmaztak üléseik során
történetmondást. Ez vetette fel azok hatásme-
chanizmusainak narratív szemléletû leírását,
amellyel számos közlemény foglalkozott a kö-
zelmúltban. Vibeke Steffen a narratívák közös-
ségi természetérõl és folyamatosságáról írt
1997-ben, és arról, hogyan jelennek meg ezek a
Névtelen Alkoholisták (AA) közösségeiben. A ta-
nulmány egy, az AA és a Minnesota Modell elvei
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alapján Dániában mûködõ alkoholbetegeket ke-
zelõ intézményben 1990 és 1993 között folyta-
tott kutatáson alapszik. AA gyûléseken elhang-
zott különbözõ történeteket dolgoz fel, azono-
sítva bennük a személyes és a szociális, vala-
mint kulturális szinteket, szem elõtt tartva az
interperszonális kapcsolatokat, valamint a cso-
portok megosztott identitásának megalkotását.
Részletesen ismerteti az elhangzó történetek
mûfaji sajátosságait, miközben arra a következ-
tetésre jut, hogy az AA csoportokban elhangzó
történetek mûfajukat tekintve az önéletrajz és a
mítosz közötti kontinuumban foglalnak helyet.
A személyes és a kollektív tapasztalat olvad egy-
be a terápiás folyamat során. (20)

Helen Keane 2001-ben megjelent esszéjében
az addiktológiai önéletrajzot, mint önálló mû-
fajt elemzi, mutatja be. Három szöveggel foglal-
kozik, kettõ közülük felépült drogfüggõ orvosok-
tól származik, egy pedig egy felépült alkoholfüg-
gõ anyától. Míg ezek õszinte „igaz történetek-
ként” írják le önmagukat, addig ugyanezek a
beszámolók olvashatók úgy is, mint kifinomult
termékei az identitás megjelenítésének, hason-
lóan az AA összejövetelein és irodalmában el-
mesélt történetekhez. A fókusz azon van, ahogy
ezek a szövegek egyszerre reprodukálják és alá-
ássák az addikciónak azt a fogalmát, amely sze-
rint az a szelf betegsége. Keane szerint a függõk
által megosztott közös identitás azon leckék
egyike, amelyet a szerzõknek meg kell tanulni-
uk a felépüléshez, de a kiterjedt személyes nar-
ratívumok nem különíthetik el a „betegséget” a
testtõl, amelyben megjelenik, és a specifikus
történelmi, szociális és intézményi kontextusok-
tól sem, amelyekben az addikció tapasztalása
kialakult.

A szerzõ a Private Practice (Patrick Reilly);
White Rabbit (Martha Morrison); A true story of
a drunken mother (Nancy Lee Hall) c. írásokat
elemezte. Elemzése során arra a következtetés-
re jut, hogy a felépült függõk az addikciót mint
problémát felismerik, azonosítani képesek az
ebbõl fakadó további következményeket, prob-
lémákat, ám a függõség kialakulásának szociá-
lis kontextusban megjelenõ élményeit nem élik
át, annak nem tulajdonítanak jelentõséget. (21)

Adam Rafalovich sok más szerzõhöz hasonló-

an a narratív pszichológia megközelítéseit ta-
lálja legmegfelelõbbnek a világszerte legelter-
jedtebb önsegítõ módszer (12 lépéses program)
hatótényezõinek leírására. Több mint 2 éven
keresztül gyûjtött etnográfiai adatokat mintegy
150 Névtelen Narkomán (NA) összejövetel so-
rán, kutatásmódszertani elvek és megalapozott
elméletek mentén. A csoportokon elhangzó ta-
núságtételek elemzésén keresztül vizsgálta az
identitás változásának folyamatát, egész pon-
tosan a „felépült függõvé” válást. A kutatás
alapját a szerzõ által személyesen látogatott NA
gyûléseken elhangzott történetek, tanúságtéte-
lek szolgáltatták. Azt próbálja bizonyítani, hogy
a történet konstruálja az NA-ban a környezetet,
amelyik aztán reflexív viszonyban áll az identi-
tással. Következtetései szerint a függõ identitás
a történetek nyelvezetében fejezõdik ki, és a
történetmondók elõszeretettel használják ezt a
kifejezésmódot, amely az NA identitást jeleníti
meg. Az elhangzott történetekbõl jelentõs
hosszúságú részleteket dolgoztak fel, módsze-
rük igyekszik bemutatni az ilyen típusú identi-
tás alakulásának dinamikáját. A történeteket
feldolgozásuk során jellegzetes tartalmi szaka-
szokra bontotta és összegyûjtötte a szakaszok
közös jellegzetességeit. Végül levonta a konzek-
venciát, miszerint az NA egy narratív közösség,
amelyet a betegség (függõség) okozta szenvedés
tart össze, különböztet meg másoktól. Az egyen-
lõség eszméje lehetõséget ad a reflexióra, ame-
lyek egyéni erõfeszítéseket eredményeznek és
egyfajta rugalmasságot kölcsönöznek a sze-
mélynek. (22)

Gerald V. Mohatt, S. Michelle Rasmus, Lisa
Thomas, James Allen, Kelly Hazel és Chase Hen-
sel egy nagyszabású alaszkai kutatás eredmé-
nyeirõl tudósítanak 2004-es tanulmányukban.
Lefolytatott kutatási programjuknak két célja
volt, amelyeket a kutatás I. és a II. fázisában kü-
lön-külön valósítottak meg. Az I. fázis célja egy
kvalitatív tanulmány lefolytatása volt, amely-
ben a kutatás azoknak a specifikus protektív és
felépülést segítõ tényezõknek a feltárását céloz-
ta, amelyek az alaszkai bennszülöttek józansá-
gában fontos szerepet játszanak. Eredményeik
nyomán kifejlesztették a protektív és felépülést
támogató faktorok heurisztikus modelljét, és
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ezeknek a faktoroknak a mérési lehetõségét is
kidolgozták. A II. fázisban végezték el a felmé-
rések bevezetését, ezáltal adatokat biztosítva a
validáláshoz. Az I. fázis az élettörténeti elemzés
módszerét használta fel. 101 alaszkai bennszü-
löttel készítettek interjút, akik között voltak fel-
épült alkoholfüggõk (58 fõ), és akiknek sohasem
volt alkoholproblémájuk (43 fõ). Az utóbbi cso-
portban egész életük során absztinensek és
problémamentes ivók is voltak. Az élettörténe-
teket leírták és analizálták, majd felhasználták a
modell megalkotásához. Az analízisek eredmé-
nyeként létrejött a protektív tényezõk heuriszti-
kus modellje. Az eredményül kapott többszintû
és többtényezõs modell az

1. egyéni, családi és közösségi jellemzõknek,
2. az elszenvedett trauma és az arra adott

egyéni és kontextuális válasznak,
3. a szerhasználattal való kísérletezésnek és a

személy szociális környezetének,
4. a fordulópontokra, vagy a józanságra vo-

natkozó döntésre reflektáló jelenségeknek
interaktív és megfordított befolyásait írja le.

Mindezeknek a protektív tényezõknek a közve-
títésében a kulturális faktorok hangsúlya jelen-
tõs. A szociális ivók esetében a rugalmasság a
magabiztosságból, a hatékonyságból, az önura-
lomból ered, amely képessé teszi õket stresszes
vagy potenciálisan traumatizáló környezetben
is sikeres megküzdésekre. Ezzel ellentétben
számos absztinens esetében a hatékonyság in-
kább a közösséggel kapcsolatosan meghatároz-
ható fogalom, amelyben elsõsorban a közösség
ellenõrzése játszik szerepet. Az egyik típusnál a
kontrollt az egyén, míg a másik esetében a kö-
zösség gyakorolja. Az eredmények azt sugallják,
hogy a megelõzõ beavatkozásoknak egyszerre
kell fókuszálni a közösségre, családra, és az
egyéni szintekre, hogy minden szinten kiépítsék
a protektív faktorokat és a rugalmasságot (resi-
liency). A kognitív folyamatok között a reflexió-
ra való képesség kiépítésének különös fontos-
sága van, hogy engedje az egyént átgondolni a
problémákat, és meghozni a döntést alkoholfo-
gyasztásával kapcsolatban. (23)

Vilma Hanninen és Anja Koski-Jannes finn
szerzõpáros azt vizsgálta, hogy miként látják sa-
ját változásaik folyamatát a különbözõ szenve-

délybetegségekbõl felépülõ emberek. Kutatásuk
során 51 történetet elemeztek, amelyeket leg-
alább 3 éve absztinens függõktõl nyertek. A vizs-
gálati személyek között voltak alkoholfüggõk,
polidrogfüggõk, túlevõk, nikotinfüggõk, szex-
függõk, és játékszenvedélyesek, férfiak (22 fõ)
és nõk (29 fõ) egyaránt. A kísérleti személyektõl
nyert egyes szám harmadik személyben írt fel-
épülés-történeteket elemezték azzal a céllal,
hogy alapvetõ típusokat határozzanak meg kö-
zöttük. A betegség magyarázatára és a felépülés
kulcskérdéseire vonatkozó jellegzetes kifejezé-
sek alapján sikerült öt különbözõ narratívatí-
pust elkülöníteniük, amelyek megfeleltethetõk
voltak az egyes függõségtípusoknak. Az általuk
leírt jellegzetes narratívák és a nekik megfelelõ
függõségtípusok a következõk voltak: Névtelen
Alkoholista narratíva – felépülõ alkoholfüggõk,
felnövés, öntudatra ébredés történetei – szintén
alkoholfüggõk, szeretet/szerelem narratíva – ko-
rábbi bulimiások, (ön)uralom – leszokott dohá-
nyosok, kodependencia történetek – polidrog-
függõk. A feldolgozott történetek mintegy ötö-
dét egyik csoportba sem sikerült besorolniuk.
(24)

Alain Cerclé munkatársaival a francia Vie Libre
nevû, egész országra kiterjedõ önsegítõ mozga-
lom közösségeiben elhangzó tanúságtételek
szövegeit vette vizsgálat alá. Alapfeltételezésük
szerint ezek a tanúságtételek nem mások, mint
a hiedelmek, ideológiák, mítoszok, történetek
kifejezõdései, amelyek igazolják, életben tartják
a közös tapasztalatot. A tanúságtételek 224 sze-
mélytõl származtak, akik 1954 és 1992 között
kapcsolódtak be valamelyik önsegítõ közösség-
be. A jól szakaszolható betegség-, és felépülés-
történetek vizsgálata során jól leírhatóvá vált a
folyamat, ahogy az egyes személyek a „kell” tí-
pusú kijelentések felõl a „szeretném, akarom”
típusúakon keresztül eljutottak a „szabad ne-
kem” állapotig, amelyet a „tudom hogyan” kife-
jezéssel leírt kialakult kompetencia szakasza,
majd a cselekvési szakasz (változás, változtatás
kulcsszavakkal) követett. Végül a folyamatot az
értékelõ, megerõsítõ szakasz zárta, miközben a
laikus betegség-értelmezésekbõl és az egyéni
élettörténetekbõl kikristályosodott a „közös tu-
dás”. A folyamatot a szerzõ a szenvedélybetegek
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szelf-reprezentációjának kognitív–diszkurzív
újraépítéseként értékeli, természetesen az ön-
segítõ közösségek mûködésének megragadha-
tó hatótényezõjét látja benne. (25)

Elena Klaw és Keith Humpreys 30 Moderation
Management (MM) elnevezésû önsegítõ közös-
ségbe járó személy élettörténetének elemzését
ismerteti. A MM olyan amerikai önsegítõ közös-
ség, amelyik problémaivók számára kíván tá-
mogatást nyújtani alkoholfogyasztási szokásaik
moderálásához. A magyar addiktológiai gyakor-
lattól és az önsegítõ mozgalmaktól is teljesen
idegen megközelítés az Amerikai Egyesült Álla-
mokban is gyakran talál elutasításra a 12 lépé-
ses módszerek filozófiáját valló közösségek és a
szakma részérõl. A vizsgálatban 15 nõ és 15 férfi
vett részt, mindannyian 28 és 59 év közöttiek
voltak. Mindannyiuk célkitûzése ivásuk csökken-
tése volt, mindannyian MM programban vettek
részt, és egyikük sem látogatta az AA találkozó-
it. A kísérleti személyektõl interjúkat vettek fel,
amelyben alkoholproblémájukról és az MM
programba való bekapcsolódásukról kellett
mesélni. AUDIT kérdõívet vettek fel tõlük,
amelynek eredményei alapján többségük nem
merítette ki az alkohol okozta dependencia za-
var diagnózisát. Az interjúkat szóban személye-
sen vagy telefonon vették fel, rögzítették, majd
leírták. Elemzésükhöz a NUD*IST tartalom-
elemzõ szoftvert vették igénybe. Az általuk a je-
lenség leírására alkalmasnak vélt nyelvi kódok
megjelenése alapján arra a következtetésre ju-
tottak, hogy a MM tagjai nem hisznek abban,
hogy problematikus ivásuk gyógyíthatatlan be-
tegség, hogy számukra a teljes absztinencia a
járható út, vagy hogy egy „felsõbb erõ” irányítá-
sának kellene alávetni életüket a felépülés érde-
kében. Az MM világnézete az önkontrollt és a
szabad választást hangsúlyozza, a szerzõk ta-
pasztalatai szerint értékei és narratívái jobban
megfelelnek az amerikai fehér, jól képzett kö-
zéposztályhoz tartozók számára. (26)

A közelmúlt hazai kutatásai közül B. Erdõs, Ke-
lemen és Csürke „A felszabadulási rituálék sze-
repe egy élhetõ világ kialakításában” címû köz-
leménye emelhetõ ki, amely a nyelvi kifejezés-
módon keresztül egy konkrét, terápiás és prog-
nosztikai szempontból igen fontos jelenség, a

„felszabadulási rituálék” és azok nyelvi kifeje-
zõdésének vizsgálatával foglalkozik. A szerzõk
arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen
kommunikatív jegyek különböztetik meg a rí-
tus magjának tekinthetõ igazi változást annak
puszta imitációjától. Éppen ezért felépülõ és
visszaesõ szenvedélybetegek szövegeit egyaránt
vizsgálták. Vizsgálatuk eredményeként arra a
következtetésre jutottak, hogy a felépülõk be-
széde jól leírható az átmeneti rítus, mint szim-
bolikus halál és újjászületés terminusaiban, a
visszaesõk viszont elsõsorban pusztán kollektív
sablonok mögé rejtõznek. (27)

A Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán
korábban folytatott vizsgálatunkban alkohol-
függõ férfiak nyelvhasználatának jellegzetessé-
geit kutattuk. Célkitûzésünk az volt, hogy meg-
találjuk azokat a sajátos eltéréseket, amelyek az
alkoholfüggõk nyelvi kifejezésmódját jellemzik.
A jelenség vizsgálatára nyelvi kódokat alkot-
tunk, amelyekrõl feltételeztük, hogy alkalmasak
a keresett különbségek azonosítására. Kórházi
osztályon (addiktológiai részlegen) kezelt alko-
holfüggõnek (F 10.2.) diagnosztizált, és koráb-
ban osztályon kezelt, szintén alkoholfüggõnek
diagnosztizált, de legalább két éve absztinens,
valamint egészséges férfiaktól saját alkoholfo-
gyasztásukkal kapcsolatos történeteket vettünk
fel, amelyeket az Atlas.ti 5.0 (trial free version)
tartalomelemzõ program segítségével hasonlí-
tottunk össze. A korábban felállított diagnózis
mellett az Addikció Súlyossági Index (ASI) rész-
próbáit használtuk a minta kiválasztására, illet-
ve más pszichés zavarban szenvedõk kiszûrésé-
re. Az általunk alkotott kódok közül négy együt-
tesében volt kimutatható (khi-négyzet próbá-
ban) szignifikáns eltérés a nemrégiben még al-
koholfogyasztó függõk és a józan alkoholfüggõk
nyelvhasználata között, míg a józan alkoholfüg-
gõk és a civil kontrollcsoport között nem mutat-
kozott hasonló eltérés. Elsõként az öngyilkos-
ság-kutatásban sokszor emlegetett és alkalma-
zott negatív kódban, ami a magyar kultúra ne-
gatív kódoltságán túl az alkoholbetegek nagy
részére jellemzõ énvédõ mechanizmust, a taga-
dást is jól szemléltetheti. A kötõszavak haszná-
latára vonatkozó vizsgálatban azt az eredményt
kaptuk, hogy az elsõ vizsgálati csoportba tarto-
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zók szövegeiben rengeteg a kötõszó, mégpedig
elsõsorban a legegyszerûbb, különös tartalmat
nem hordozó összekötõ típusú „és” használata
volt nagyon gyakori. Ez leginkább arra utalhat,
hogy az alkoholfüggõ csoporthoz tartozók elbe-
széléseiben nincs sok jelentõsége az okozati
összefüggéseknek, az események csak egymás
után következnek, nem egymásból. Akadt né-
hány történet, amit ilyen típusú kötõszavak, va-
lamint ezekkel összekapcsolt tõmondatok al-
kottak, határozók, jelzõk nem színesítették az
elmondottakat. A hipotézisben felvetetteket tá-
masztotta alá a szógazdagság leírására, szám-
szerûsítésére használható típus/példány arány
is, amelybõl az derül ki, hogy legváltozatosabb,
leggazdagabb szókinccsel a történetek elbeszé-
lése során a civil kontrollcsoport dolgozott, õket
követte a józan függõk csoportja, a legszegénye-
sebb szövegeket pedig az elsõ vizsgálati csoport-
ba tartozók produkálták. Valószínû tehát, hogy
az alkoholbetegeknél megfigyelhetõ folyamat,
a szókincs elszegényedése nem irreverzibilis
folyamat, a tartós józanság idõszaka alatt ked-
vezõen változik. A kapott eredmények feltétele-
zik továbbá egy sajátos, józan alkoholfüggõkre
jellemzõ nyelvi kódrendszer létezését is, amely-
nek kialakulásában fontos szerepe lehet az olyan
sorstárs-segítõ közösségeknek, mint a váro-
sunkban mûködõ Göcsej Alkoholmentes Klub,
vagy az Anonim Alkoholisták Közössége.

Következtetések

A narratív megközelítés differenciáldiagnoszti-
kai és prognosztikai lehetõségekkel szolgálhat,
valamint számos felhasználható adatot képes
biztosítani a pszichoterápia (pl. kognitív terá-
pia, NLP terápia) számára, a terápiás hatás mé-
résére, illetve új gyógyító módszerek, segítõ
technikák kifejlesztésére. Értelmezéseivel meg-
erõsíti egy sor korábban bevált eljárás, például
a kommunikációs hatékonyságot fejlesztõ tré-
ningek, vagy egyes szocioterápiás módszerek
(biblioterápia, szociálterápiás szerepjáték, szín-
házterápia stb.) alkalmazását, újabb érveket so-
rakoztat a sorstárs-segítõ közösségek fontossá-
ga mellett.

További lehetséges kutatási irányok

Valószínûleg számos vizsgáló eljárás és terápiás
technika megszületését köszönhetjük még a
narratív megközelítésû lélektani és addiktoló-
giai kutatásoknak, és remélhetõleg a hazai gya-
korlat sem jelent majd ez alól kivételt. A gyakor-
lati felhasználás szempontjából jelentõs továb-
bi eredményeket leginkább az egészség, beteg-
ség és felépülés szociális reprezentációjának
részletesebb és több területre kiterjedõ kutatá-
saitól remélhetünk, amelyek eredményeit a
megelõzés és a gyógyítás egyaránt felhasznál-
hatja. A napjainkban rendkívül sok személyes
és társadalmi problémát jelentõ, ám a szakem-
bereket kevés terápiás sikerrel kecsegtetõ alko-
holfüggõség megértésében, a felépülés folyama-
tában bekövetkezõ változások tanulmányozá-
sában számos új lehetõséget rejtenek a narratív
megközelítésû kutatások. A betegség közös, vagy
legalább hasonló reprezentációjának kialakítása
lényeges feltétele a hatékony terápiás kapcso-
latnak, ehhez pedig jelentõs segítséget nyújthat
a betegek narratíváinak tanulmányozása, meg-
értése. További lehetõségek rejlenek a szenve-
délybetegek önéletrajzi emlékezetének vizsgá-
latában, amelyet más betegségcsoportok eseté-
ben sikerrel alkalmaztak. Kognitív kutatások alá-
támasztották, hogy a depressziós betegek ön-
életrajzi emlékezete túláltalánosító, illetve krí-
zishelyzetben lévõ személyeknél az nem hívha-
tó elõ. Ennek a jelenségnek tulajdonítható, hogy
a korábbi megküzdést igénylõ helyzetekben al-
kalmazott stratégiákat a beteg nem képes akti-
válni, ezáltal sodródik egyre közelebb az öngyil-
kossághoz. (28) Mivel az alkoholfüggõk jóval
gyakrabban követnek el öngyilkosságot, mint
az átlagnépesség, sõt egyesek szerint az alkoho-
lizmus egyenesen „prolongált szuicidium”, fel-
tételezhetõ, hogy az önéletrajzi emlékezet meg-
gyengülése, túláltalánosító jellege esetükben is
kimutatható. A narratív pszichológiai tartalom-
elemzés módszere erre is alkalmas. Felmerül
továbbá a kérdés, hogy leírt, tapasztalt jelensé-
gek, narratívák, nyelvi kódok, kódrendszerek
milyen mértékben a kultúra, illetve annak hor-
dozója, a nyelv, és milyen mértékben az egyén
személyiségének, élethelyzetének, betegségé-
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nek, vagy egyéb pszichés mûködéseinek (pl.
megküzdési stratégiák) megnyilvánulásai. Pél-
daként ismét a sokat emlegetett negatív kódot
vetnénk fel, hiszen az európai nyelvek közül
egyedül a magyar ismeri és használja a kettõs
tagadást, így a jelenség kimutatására tartalom-

elemzésben használt technika, a tagadószavak
megszámlálása nyilván nem egyenértékû ered-
ményt mutat magyar és idegen nyelvû narratí-
vumokban. Az ehhez hasonló kérdésekre inter-
kulturális összehasonlítások során nyerhetnénk
választ.
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