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ELŐSZÓ 

 

A téma indoklása és aktualitása 

 

A doktori disszertáció célja a pszichológiai ágencia nyelvi meghatározása kognitív 

nyelvészeti keretben. Droghasználói1 élettörténeti interjúkat elemzek kvalitatív és 

kvantitatív eszközökkel, az interjúkból kinyert narratívákban olyan nyelvi mintázatokat 

keresek, amelyekkel leírhatóvá válik az interjúalany ágenciája, és konceptuális 

metaforaelemzést végzek a pszichológiai ágencia fogalmi tartományainak feltárására. A 

kognitív nyelvészeti keret lehetőséget nyújt arra, hogy a pszichológiai ágencia fogalmi 

kereteiről és konceptualizációjáról, „nyelvlélektanáról” képet kapjunk.  

A kognitív nyelvészet alapja a mentalizmus, abból indul ki, hogy a nyelvünkben 

tükröződik a megismerésünk; ez a szemlélet holisztikus: kapcsolatot feltételez az elme és a 

valóság, az elme és a test, az elme és a nyelv között. A (pszichológiai) ágencia az 

önmegismerés szinonimája, az ahogyan a nyelvhasználatban tükröződik a beszélő – ebben 

az esetben a droghasználó – felelősségvállalása, önértékelése, szerepeinek felismerése. A 

kognitív tudomány egyes, az éntudattal (self-awareness), illetve a narratív énnel foglalkozó 

elméletei az ágencia érzését a cselekvés, pontosabban a közvetlen motoros cselekvések, 

mozdulatok, mozgás, valamint a kogníció és az én viszonyának szempontjából elemzik, és 

az emberi tapasztalás elemi szintjeinek filozófiai és neurokognitív magyarázatát keresik. A 

kognitív nyelvészet a kognitív tudomány része, szoros kapcsolatban áll a kognitív 

tudományokkal ezért is érdekes a pszichológiai ágencia elemzése. A pszichológiai 

ágenciának számos definíciója létezik a neurokognitív tudományoktól a 

személyiségpszichológiai elméletekig, a nyelvtudományban az ágens elsődleges jelentése 

az alanynak a mondatban betöltött szerepére értendő. A kognitív nyelvészetben rejlő 

interdiszcipinaritásból következik, hogy dolgozatnak részben az is célja, hogy a 

pszichológiai és a nyelvtudományi ágencia terminusok és értelmezések között 

megfeleltetéseket hozzon létre, amelyet a fogalmi tartományok feltárásával végez el. 

A feldolgozás során a kurrens narratív pszichológiai és kognitív nyelvészeti 

elméleteket ötvözöm korpusznyelvészeti feldolgozásokkal. Reményeim szerint az 

interdiszciplináris szemlélet lehetővé teszi, hogy az eredmények a magyar nyelvészet és a 

pszichológia/társadalomtudományok számára is aktuálisak legyenek: nyelvészeti 

                                                 
1 A drog terminológiai tisztázásához lásd. 1. Melléklet. 
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szempontból különleges szemléletet követel meg egy pszichológiai jelenség nyelvi 

„horgonyainak” meghatározása, a rendszerszemléletet megőrzésével szükséges alkalmazott 

jellegű elemzéseket végrehajtani, úgy, hogy azok ne váljanak redundánssá és ne veszítsék 

el a szisztematikusságot. A társadalomtudomány régóta nyitott a nyelvészeti alkalmazások 

felé, a mintázatkeresés a kvalitatív hagyományban gyökerezik, a narratív pszichológiában 

elterjedt és gyakran használt módszer a nyelvészeti elemzés, elsősorban azonban 

strukturális szempontú, itt a kognitív nyelvészet mint elemzési keret jelenthet újdonságot. 

A droghasználat terjedése társadalmi kérdés, a droghasználókkal készített interjúkat, 

szövegeiket különböző módokon használja fel a társadalomtudomány: információkat 

szerez a droghasználat módjairól, a droghasználói csoportok kialakulásáról, a 

droghasználók élettörténetét befolyásoló fordulópontokról, személyiségpszichológiai 

tényezőkről. A szövegeket különböző elemzési módszerekkel tárja fel: kódolja, 

kategóriákba rendezi a tartalma szerint. Azonban ezeket a szövegeket a magyar nyelv 

használói hozzák létre, – még ha társadalmilag különleges, deviáns csoportként is 

definiáljuk – ezért a kognitív nyelvészet elvei szerint a szemantikai tartalom strukturálása 

és szimbolizációja vizsgálható bennük.  

 

A disszertáció gondolattérképe és szerkezete 

 

A disszertáció gondolattérképe felvázolja és vizuálisan megjeleníti a dolgozat célját, az 

elméleteket, amelyek kiindulási pontként szolgálnak és a kidolgozás alapját szolgáltatják 

és a vizsgálatokat, amelyek a hipotézisek alátámasztására végeztem el. 

A disszertáció célja a pszichológiai ágencia nyelvi meghatározása, ennek vizsgálatára 

droghasználókkal készített élettörténeti interjúkból kinyert narratívákat elemeztem 

kognitív nyelvészeti keretben korpusznyelvészeti és számítógépes szövegelemzési 

eszközökkel. Az elemzés módszerét elmélet vezérli, amit a kognitív nyelvészeti és narratív 

pszichológiai hagyományból vezettem le: az ágencia kognitív nyelvészeti leírása az egyik 

elméleti eredménye is a dolgozatnak. Így áll összefüggésben az elmélet az empirikus 

vizsgálatokkal. Az eredmény igazolására kivitelezett vizsgálatok az egyes nyelvi 

jelenségek aprólékos (kvalitatív és kvantitatív) mikroszkopikus vizsgálatai felől haladnak, 

az eredmények külső érvényességének ellenőrzésével, az általánosíthatóság felé, amelyet a 

konceptuális metaforaelemzésben egyesítek. 
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1. ábra A disszertáció gondolattérképe 
 

A pszichológiai ágencia 
nyelvi leírása droghasználó narratívákban

Pszichológiai ágencia Narratíva

Kognitív nyelvészet

Narratív pszichológia

Perspektivizáció

Szubjektivizáció

Szövegtípus

Ágencia 
és narrativitás

Droghasználói
narratívák

I. Kvalitatív, II. kvantitatív 
elemzések

III. Külső érvényesség: 
Vigenttás módszer

IV: Szisztematikus
konceptuális metaforaelemzés

Fogalmi hátterek Narratív perspektíva

 

 

A doktori disszertáció szerkezete két nagyobb részre bontható: a különböző elméleteket 

kritikusan bemutató és feldolgozó részre, illetve a saját vizsgálatokat, és azok eredményeit 

bemutató részre. 

Az elméleti részben a disszertációban használt nyelvészeti és pszichológiai fogalmakat 

tisztázom: a narratívát, a (pszichológiai) ágenciát, a narratívák kognitív nyelvészeti 

leírásának lehetőségeit. Fontos hangsúlyt helyezek arra, hogy az élettörténet, a narratíva és 

az identitás fogalmak közötti kapcsolatokat tisztázzam. A pszichológiai ágencia 

fogalmának tisztázása mellett bemutatom azokat a kurrens magyar nyelvű narratív 

pszichológiai kutatásokat, amelyek a nyelvi jellemzők feltárására is próbát tesznek és 

hivatkozom azokra a nemzetközi vizsgálatokra, amelyek a szerhasználók (alkoholfüggők, 

droghasználók, felépülők) narratíváiban az ágencia szerepéről szólnak. Majd a narratíva és 

az ágencia fogalmakat elhelyezem a kognitív nyelvészeti keretben, különös hangsúlyt 

fektetve a perspektivizáció és a szubjektivizáció fogalmára, amelynek a magyar nyelvi 

leírására is kísérletet teszek. 

A vizsgálatok részben, bemutatom a korpuszt (droghasználókkal készített, strukturált 

élettörténeti interjúk), amin dolgoztam: a módszert (korpusznyelvészeti illetve 

számítógépes nyelvészeti), a kvalitatív (Atlas.ti számítógépes program) és kvantitatív 

(NooJ számítógépes program) eszközöket illetve a nyelvi jelölőket (deixis, modalitás), 
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amiket a kognitív nyelvészeti keretben (perspektivizáció és szubjektivizáció 

hangsúlyozásával) a pszichológiai ágenciatípusok markereinek tekintek. Az eredményeim 

külső érvényességét a vignettás (vinyettás, factorial survey) módszerrel vizsgáltam. A 

harmadik vizsgálati blokkban szisztematikus konceptuális metaforaelemzést végzek. A 

vizsgálatok végén mutatom be az eredményeket. 

A dolgozat utolsó részében az eredményeket interpretálom és a nyitott kérdésekkel 

foglalkozom. 

 

A dolgozatban tehát kísérletet teszek a pszichológiai ágencia 

 

1. általános kognitív nyelvészeti leírására; 

2. magyar nyelvi jelölőinek meghatározására; 

3. fogalmi tartományainak meghatározására. 
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A. FEJEZET. NYELVÉSZETI ÉS PSZICHOLÓGIAI FOGALMI ÁTTEKINTÉS  

 

A kognitív nyelvészeti keret lehetővé teszi, hogy a kutatási kérdésünk átlépje a nyelvészeti 

keretek határait. 

A kognitív nyelvészet a beszélőből, a beszélő megismeréséből, világról alkotott 

képének nyelvi reprezentációjából indul ki, és a formális nyelvelméletekkel szemben 

elemezhetőnek tart nagyobb beszédegységeket. A beszédegységek lehetnek narratívák is, 

ha figyelembe vesszük ennek a fogalomnak a strukturálisan meghatározott, diszkurzív 

jellegét. A kognitív nyelvészet szerint a nyelvi jelentés tükrözheti a kultúránkat, 

identitásunkat, ez lehet a narratív identitás is, ezáltal ezért az életútinterjúk adatot 

szolgáltathatnak erre vonatkozó kutatási kérdéseink megválaszolásához. 

Az alábbi fejezetben a célom az alapfogalmak2 tisztázása, az elméleti háttérben a 

dolgozat pozicionálása. Bemutatom a kognitív nyelvészet alapjait, a narratíva, az 

élettörténeti narratíva és a narratív identitás értelmezéseit veszem végig. A fejezet második 

felében tisztázom az ágencia pszichológiai-neurokognitív fogalmát, összefoglalom azokat 

a vizsgálatokat, amelyeket narratív pszichológiai keretben végeztek el, illetve amiknek a 

tárgya a szerhasználat volt.  

A fejezet végén az ágencia és a narrativitás illetve az ágencia és szenvedélybetegségek 

kapcsolatának feltárásával pozicionálom a dolgozat hipotéziseinek hátterét, és a 

pszichológiai ágencia kognitív nyelvészeti leírásának lehetőségeit mutatom be. 

 

1. A kognitív nyelvészet alapfogalmai, célkitűzései 

 

A kognitív nyelvészet egy funkcionális nézőpont, amelyben a nyelv lényege és jellegzetes 

vonása az információ feldolgozása, tárolása és a jelentés közötti kapcsolat. Alapfeltevése, 

hogy a világról való tudás és megismerés reprezentálódik a nyelvben. Tehát a kognitív 

nyelvészet nem egyenlő a kognitív szempontú nyelvészettel, amely szerint a természetes 

nyelv egy mentális jelenség.  

A kognitív nyelvészet nem tekinthető egy egységes elméletnek, hanem inkább a fent 

leírt elvek mentén rendeződő elméletek és nyelvészeti kutatások halmazának. 

A kognitív nyelvészet funkcionális nyelvészet az elméleti és módszertani kereteit 

tekintve, ezért a nyelvet nem elvont szabályrendszerként kezeli, a szabályt a 

                                                 
2 A drog definálása, a szerek típusai és a szerhasználat mintázatának leírása az 1. Mellékletben olvasható 
Demetrovics 2011 nyomán. 
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prototípuselvvel összefüggésben kezeli, a nyelv rendszer jellegét elsősorban a sémák 

rendszere adja. A kognitív nyelvészet nyelvfelfogása használat alapú: minden nyelvi 

kifejezés valamilyen interakció révén valósul meg, ezért a struktúrákat nem lehet a 

használattól függetlenül leírni: szoros kapcsolat van a nyelvi szerkezetek és a szerkezetek 

megvalósulásai között, a gyakoriságnak (begyakorlottság, konvencionáltság) nagy szerepe 

van és a nyelvi leírásoknak használati adtokra kell támaszkodniuk. (Tolcsvai Nagy 2011)  

A kognitív nyelvészet fő teoretikusának, Ronald W. Langacker (1987) 

grammatikaelméletében a nyelvi és a mentális folyamatok kapcsolódnak össze, de nem 

azonosságot téve a nyelv és gondolkodás közé. Első monográfiájának kiinduló tételei a 

következők:  

„1. A szemantikai szerkezet nem univerzális, hanem nagymértékben 

nyelvspecifikus. A szemantikai szerkezet konvencionális ábárzolásokon alapul, 

viszonya relatív a tudásszerkezetekhez.  

2. A szintaxis nem alkotja a reprezentáció autonóm formális szintjét. Ehelyett a 

nyelvtan szimbolikus természetű, a szemantikai szerkezet konvencionális 

szimbolizációját tartalmazza.  

3. Nem lehet értelmes megkülönböztetés a nyelvtan (szintaxis) és a szókészlet 

között. Lexikon, morfológia és szintaxis szimbolikus szerkezetek kontinuumát 

alkotják, amelyek különböző paraméterek mentén különböznek, de csak 

önkényesen oszthatók elkülönülő összetevőkre.” (Langacker 1987: 19, idézi 

Tolcsvai Nagy é.n.: 24) 

A nyelvészet nem csak a nyelvről való tudás, hanem a nyelv maga egyfajta tudás, amelyet 

a jelentéssel a fókuszban szükséges vizsgálni. Geeraerts (2006) négy jellemzővel írja le a 

kognitív nyelvészet jelentés fogalmát. A kognitív nyelvészet szerint a nyelvi jelentés 

perspektivikus (1). Alapvető természetünk befolyásolja a világról alkotott tapasztalatunkat, 

nem puszta elmék, hanem testiesült (embodied) lények vagyunk, a nézőpontok, amiket az 

egyes jelenetek leírásában használunk származtatható a testünk és a tekintetünk 

természetes orientációjából. Emellett kulturális és szociális lények is vagyunk, tehát a 

nyelv megmutathatja identitásunkat, megtestesítheti a történelmi és kulturális 

tapasztalatainkat. A nyelvi jelentés dinamikus és rugalmas (2). A jelentések 

megváltozhatnak a változó világ hatására vagy mert mi akarjuk másképp látni a világot 

(adaptáció). A nyelvi jelentés enciklopédikus és nem-autonóm (3). Ha a jelentés a világgal 

való interakciót tükrözi, akkor az egész személy részt vesz benne, és a jelentés hordozza a 

világról való tudásunkat. A nyelvi jelentést a használat és a tapasztalat (4) határozza meg. 
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A grammatika dinamikusan kapcsolódik a lexikonhoz, amely a poliszémiákban, a fogalmi 

metaforákban jelenik meg (Geeraerts 2006). 

A kognitív grammatikában a beszélő tevékenységének alapeleme a kognitívmodell-

alkotás. A George Lakoff (1987) által bemutatott idealizált kognitív modell (ICM, 

Idealized Cognitive Model) úgy értelmezhető, mint egy strukturált mentális tér (vagy 

szituáció): ennek résztvevői és a közöttük lévő kapcsolatok a fogalomalkotó (beszélő) 

értelmezésében. A modell alapja a fogalmi keret (Fillmore 1985), amely a fogalmi 

kategória strukturált mentális reprezentációja. A fogalmi keret több elemből áll és komplex 

struktúrájú (vö. Framenet projekt). 

Fauconnier (1994) alkotta meg a mentális terek fogalmát, amelyben a kontextuálisan 

meghatározott megismerés alapszerkezete két kognitív tartomány kapcsolata. 

Meghatározta a mentális terek azonosításának és a hozzáférhetőségének elvét, ez a 

blending („elegyítés”, „vegyítés”) jelenséggel magyarázható. A blending jelensége úgy 

alakul ki, hogy a gondolkodás és a beszéd során egymással kapcsolatban álló fogalmi 

egységeket hozunk létre, melyek segítik a megértést. A folyamat során két bemeneti 

mentális tér (input spaces) részeit kapcsoljuk össze egy közös helyen. 

Továbbá a kognitív nyelvészet szerint a fogalmi metaforáknak fontos szerepe van a 

megismerésben és a megismerés leírásában. A konceptuális metafora elméletét Lakoff és 

Johnson (1980) fejlesztették ki. Az úgynevezett fogalmi metaforák nem figuratív vagy 

dekoratív funkciókkal rendelkeznek és nem egymástól elszigetelt nyelvi kifejezések, 

hanem leképezések az ún. forrás- és céltartomány között. Az invarianciaelv alapján járunk 

el vagyis megőrizzük a céltartomány sematikus struktúráját és átviszünk mindent a 

forrástartományból ami nem ellentétes a céltartománnyal. Például forrásfogalom lehet az 

UTAZÁS, ÉPÜLET, FORRÓ FOLYADÉK
3 – és céltartomány, célfogalom lehet a megértés, düh, 

szerelem. A bizonyítékok ez elméletre, nyelvtörténeti, pszicholingvisztikai, 

gondolkodásbeli jelenségek és kísérleti eredmények, például, hogy több szó azonos irányba 

válik poliszémmé és hogy az új metaforikus kifejezések nem véletlenszerűen alakulnak 

(Kövecses 1998). 

A kognitív nyelvészeti szintaxis képviselői: Givón (1984) (szemantikai szerepek, 

szórend, folytonosság, tematikus bekezdés, topik-hozzáférhetőség), Taylor (2002) 

(referenciapont-szerkezet, diskurzusfüggő és inherens topikalitás) és Chafe (1994) 

(aktiváltság mértéke, intonációs egységek meghatározása, referensek csoportosítása). 

                                                 
3 A fogalmi tartományok megnevezéseit hagyományosan kiskapitálissal írjuk. 
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A magyar nyelvészetben Kövecses (1998, 2010) elsősorban kognitív metafora 

kutatásokat végzett, meghatározta az univerzális forrás- és céltartományokat: a 

forrástartományok az alapvető emberi tapasztalatokhoz, észleléshez köthetők tehát pl. az 

EMBERI TEST, A TARTÁLY, A HIDEG ÉS MELEG, A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG, míg a 

céltartományok, olyan – többnyire absztrakt – fogalmak mint pl. a VÁGYAK, A 

GONDOLATOK, AZ EMBERI KAPCSOLATOK (Kövecses 2005).  

Tolcsvai Nagy (2003, 2011) topikaktiválás és –folytonosság valamint kognitív 

szemantikai vizsgálatokat végzett. Tátrai (2000, 2002, 2009, 2011) a nézőponttal, a 

narratív „én”-nel, pragmatikával foglalkozott funkcionális-kognitív keretben. 
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2. A narratíva 

 

A történeteket kezelhetjük nyelvi konstruktumokként, strukturális egységekként, 

valamilyen jelenséget reprezentáló szövegként és megannyi lehetőségként, attól függően, 

hogy mit szeretnénk rajta elemezni, mit szeretnénk megérteni belőle. A dolgozatban 

narratívának nevezem meg azokat az élettörténeti interjúkból kinyert beszélt nyelvi 

történeteket (szövegfragmentumokat), amelyeket a droghasználók az életükről, a 

droghasználatukról, a kapcsolataikról mondanak el. Ezek a narratívák az elemzés alapját 

szolgáltatják. 

A narratívákat több tudományág vizsgálta, külön tudományág is kialakult, a 

narratológia, elsősorban az irodalmi narratívák elemzésére. A dolgozatban, a vizsgálati 

célunkhoz kapcsolódva, elsősorban a nyelvészeti értelmezései és elemzési lehetőségeit 

tárjuk fel, kísérletet téve egy definícióra és röviden bemutatva a narratívák elemzésének 

történetét, a strukturális, interakciós, funkcionális és kognitív elemzési szempontjait. 

 

A narratíva definíciója, elemzésének története 

 

A narratíva lehet egy hétköznapi beszélgetés részlete, élettörténet, irodalmi elbeszélés, 

mese, valós vagy kitalált, szóbeli közlés eredménye vagy különböző írott anyagokból 

összeállított beszámoló. A narratíva egyszerre egy episztemológiai és egy módszertani 

megközelítés, a kvalitatív kutatások alapja, egy kommunikációs módszer, egy genre-

felettiség, egy szövegtípus. A narratíva egy mód, ahogyan a világot, a tapasztalatainkat, az 

időt, a történelmet, az életet felfogjuk, reprezentáljuk, megértük és leképezzük. A narratíva 

történet, elbeszélés és élettörténet. 

A narratívakutatás történeti előzményeként az irodalomelméleti narratológia, a néprajzi 

történetkutatás és az önéletrajzi emlékezet általános pszichológiai kutatása tekinthető.  

A hetvenes évekre a strukturális megközelítés jellemző, az irodalomtörténészek, 

nyelvészek és kognitív pszichológusok sorra állnak elő a narratíva strukturális magyarázó 

elveivel. Propp számára A mese morfológiájában (1995) a narrativitás történetet jelenet, 

egy rendszert, amely szerkezeti egységekre bontható, osztályozható, tipologizálható. 

„Propp struktúrának nevezte ezt a mintázatot és egy szigorúan formalizált jelrendszert 

dolgozott ki arra, hogy bemutassa a varázsmesék összessége tulajdonképpen egyetlen 

„nagy történetet” alkot, azokból a visszatérő és ismétlődő elemekből (funkciókból) 

felépülve, amelyek külön-külön találhatóak meg az egyes mesékben.” (Tófalvy, 2008: 63) 
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Van Dijk szerint történet az, aminek narratív struktúrája van, a szövegtípus pedig függ a 

narratív – általános – formától (szövegstruktúra, séma) és a narratív – általános – 

tartalomtól (makrostruktúra, sablon). Minsky (1975) szerint a történet a keret. Schank 

(1975) szerint forgatókönyv, Schank és Abelson (1977) szerint sémák (tervek, célok, 

témák stb.), amelyeknek célja a nyelvhasználó memóriájában található tudás és hiedelmek 

bemutatása. Labov és Waletsky (1967) a természetes narratívák leírásakor 

összehasonlították a szöveget (discourse) a narratívával: e szerint a szöveg a beszéd nyelvi 

szövegstruktúrája, a narratíva: a beszédben megnyilvánuló narratív struktúra, amelyet nem 

jellemez a beszéd (nyelvészeti) struktúrája, külön szabályrendszere van (pl. szabályalkotás, 

transzformációs szabályok, kategóriák), és általános sematikus formák (szuperstruktúrák) 

jellemzik. Egy másik szemlélet, a strukturális narratológia, a narratívát, mint elbeszélést 

kezeli és már nem elégszik meg a morfológiával, hanem a szabályok feltárására és a 

konstrukció folyamatának meghatározására törekszik.  

A „nyelvi fordulat” egyben „narratív fordulat” is (Ricoeur, 1984–88; White, 1987). 

Vagyis, a nyelvet már nem úgy értelmezzük, mint ami elsősorban „megnevezi” a tárgyakat 

és aztán segítségével érveket gyártunk ezek létezéséről logikai, matematikai, geometriai 

vagy más eljárások révén. Ennek klasszikus formáját az empirikus filozófiákban (például 

Hobbes és Locke munkásságában) lelhetjük fel. A huszadik századi szemantikai kutatások 

nyomán számunkra a nyelv már nem elsősorban a megnevezés eszköze, hanem az emberi 

tevékenység modellje, amely intézményeket teremt és tart fenn, vagy olyan médium, amely 

a jelentéseket a narratívák révén közvetíti. (Carver, 2004: 144-145). 

A strukturális megközelítést a tiszta taxonómiákat és terminológiai distinkciókat keresi 

a különböző narratívajellemzőkben: az időfolyam és a narratív szerepek (narrátorok 

tipológiája) megragadhatóságát hangsúlyozva. 

A narratíva szinonimájának tekinthető a diskurzus (discourse), amelynek fogalom-

meghatározása, elemzési lehetőségei sokáig uralták a nyelvészeti párbeszédet. 

A diskurzusanalízis meghatározása szerint beszélhetünk bizonyos szövegek 

diskurzusstruktúrájáról, pl. a receptek (vö. van Dijk tudáskeretek), ugyanakkor a diskurzus 

szakszó használatos bizonyos témákról, bizonyos nyelven folytatott beszédre is, pl. 

politikai diskurzus (Williams és Chrisman 1993, idézi Baker 2006), média diskurzus 

(Fairclough 1995) stb.  Ez a diskurzusok olyan felfogása, amely a műfaj, a stílus és a 

szövegtípus fogalmaihoz köthető. A diskurzusanalízis Foucault (1972) definíciójával is 

operál, amely szerint a diskurzus „megnyilatkozások rendszere, amelyek létrehozzák a 

tárgyat.” (Foucault 1972: 49). Burr (1995: 48, idézi Baker 2006: 5) tovább kategorizálja a 
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diskurzust: „jelentések, metaforák, reprezentációk, képek, történetek, állítások stb., 

amelyek valamilyen módon, együttesen létrehozzák az események egyfajta verzióját.”. 

Tehát – érvel Baker (2006: 5) – bármilyen témáról vagy elképzelésről való beszédet 

sokféle módon lehet létrehozni, tekintve hogy az emberek sokfélék és ennek megfelelően 

másképp látják a világot (nagyon diverz faktorok miatt). Ráadásul a diskurzusok 

megengedik az embereknek, hogy inkonzisztensek legyenek (belül) – ezek segítenek 

megmagyarázni azt, hogy az emberek miért mondanak ellent maguknak, váltanak 

pozíciót/perspektívát vagy tűnnek úgy mintha kétértelmű, egymással ellentmondó 

elképzeléseik lennének ugyanarról a tárgyról. A diskurzusanalízis szerint tehát a 

diskurzusok nem valid leírói az emberek elképzeléseinek vagy véleményeinek és nem 

tekinthetők a belső, alapvető identitások (mint személyiség és attitűd) tükrözőjének. 

Ehelyett különböző gyakorlatokhoz és struktúrákhoz kötik, amelyeket nap mint nap 

megélünk a társadalomban. (Baker 2006: 4-5)  

Goffman viszonyt feltételez az én szerkezete és a szóbeli érintkezés szerkezete között. 

A terápiás interjú szituációjának elemzése során Labov is Goffmant követi, amikor a 

beszélgetést az interakció formájának fogja fel (vö: Labov 1977/2008). 

 

Strukturális és interakciós elemzési szempontok 

 

Nyelvészeti és kommunikációs elemzési szempontból a strukturális és az interakciós 

irányzat különíthető el. Labov és Waletzky 1967-es munkája, amelyben szintaxis-alapú 

vizsgálatnak vetették alá az interjúkból kinyert narratívákat, és bemutatják a narratív 

„normális” formáját (orientáció, bonyodalom, megoldás, kóda stb.), strukturálisnak 

tekinthető. Labov számára a narratíva egy elkülöníthető egység, amelyben azonosítható 

részek vannak. Ezt a munkát az etnometodológia és a konverzáció-analízis képviselői – 

többek között Quasthoff, Sacks és Schegloff (idézi: Kjaerbeck és Asmuss 2005) – 

kritizálták, akik az interakcióban résztvevőket ágenseknek tekintik, és hangsúlyozzák a 

narratíva interakciós jellegét. Ahhoz, hogy megértsük egy történet funkcióját, integrálni 

szükséges a befogadó szerepét is a történetben, ahogyan egyéb szituációs elemeket, mint 

például a környezet. 

A strukturális és interakciós irányzatok megközelítési különbségei ellenére, arról 

viszonylag konszenzus van, hogy mi alkot egy történetet: az esemény, a narráció 

folyamata, és a tetőpont fontos szervező erőként tűnnek fel. Fontosnak tűnnek még olyan 

narratív referenciális és idői vonások, mint például, hogy közvetve vagy közvetlenül a 
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beszélőnek jelen szükséges lennie. Van Dijk és Kintsch (1983/2008) pragmatikai 

feltevésnek nevezi azt, hogy a beszélő valamilyen társas (beszéd)aktusban vesz részt 

„ (…) a beszédnek mint konkrét beszédaktusnak (vagy beszédaktus-sorozatnak) az 

értelmezése beágyazódik a beszéd résztvevői között zajló interakciós folyamat 

értelmezésébe. Mind a beszélőnek, mind a hallgatónak vannak motívumai, céljai, 

szándékai, amelyek részt vesznek a szóbeli interakcióban, de ugyanez áll azokra a 

további cselekedetekre is, melyekkel ugyanabban a szituációban a szóbeli 

cselekedetek kapcsolatban állnak. Ennek megfelelően a pragmatikai feltevést 

interakcionista feltevéssé kell általánosítanunk.” (van Dijk és Kintsch 1983/2008: 

43.) 

Habermas (1979/1997) amellett érvel, hogy a másokkal folytatott diskurzus során – 

másoknak történetet mesélve – egy időben két szinten is bekapcsolódunk a 

kommunikációba. Az ún. kognitív vagy propozicionális szinten tudásunkat, gondolatainkat, 

élményeinket, érzéseinket, vágyainkat – akár egy történet formájában – tematizáljuk, így a 

kommunikáció tengelyében az információtovábbítás, maga a tranzakció áll (vö: Barlund, 

1970). A tranzakcióval egyidejűleg azonban az interszubjektivitás vagy az interakció 

szintjére is belépünk, amelynek keretén belül a résztvevők a személyközi kapcsolataikat 

bonyolítják. Ebben az esetben az interakció kerül előtérbe, kiváltképp a kapcsolat 

megteremtése és annak fenntartása (vö.: Newcomb, 1953). A narratológia képviselői 

szintén az interszubjektivitás jelenségére fókuszálnak, amikor a címzett, vagyis a hallgató 

létét olyan konstitutív tényezőnek tekintik, amely nélkül az elbeszélés nem jöhet létre. A 

történet mindig valakinek mondva létezik „mindig valakihez szól, mindig címzettje van” 

(Bahtyin, 1988: 275). Barthes hasonló megállapításra jut: „…a történetnek van 

adományozója, és a történetnek van címzettje. Amint köztudott, […] nincs történet narrátor 

és hallgató (vagy olvasó) nélkül.” (Barthes, 1988: 392) Az interszubjektivitás jelentősége 

olyannyira meghatározóvá vált, hogy a narratív valóság fogalmi mezeje is kibővült általa. 

Gérard Genette Narrative discourse (1972) című könyvében a narratíva (elbeszélés) és a 

narratív tartalom (történet) által határolt területet kiegészíti a narráció, azaz az elbeszélői 

eljárás terminusával. A narráció a történet elmondásának aktusát jelenti, voltaképpen egy 

sajátos cselekedetet, amely egy egyedi elbeszélői helyzetbe ágyazódik. Genette hármas 

felosztása arra mutat rá, hogy nincsen történet narráció nélkül, így sem az elbeszélés, sem a 

narratív tartalom nem független magától az elbeszélői helyzettől. Más szavakkal, a történet 

nem vonatkoztathatjuk el attól a kommunikációs szituációtól, amelyben létrejött. „A 

narráció nem vákuumban keletkezik, következésképpen a elbeszélésnek csak egy adott 
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szituációban, egy másik emberrel folytatott, térben és időben lehorgonyzott (pl.: ott és 

akkor, vele zajló) diskurzusban, egy egyedi nyelvi csereviszonyban van jelentése.” 

(Hargitai, 2008: 79-80) 

Stanton Wortham (2001) munkájában az önéletrajzi beszélgetésekben (terápiás 

helyzetben vagy baráti jellegű) tárja fel a pozicionálás sajátosságait, amely az interakció 

során végbemegy. Wortham (2001) amellett érvel, hogy a szelf-konstrukcióban fontos 

szerepe van az interakciónak, mert a beszédpartnerek egymás elvárásainak megfelelően 

kezdenek el viselkedni, amikor beszélgetnek. Deborah Schiffrin (1993) szociolingvisztikai 

interjúkat elemez. A labovi szociolingvisztikai interjú megegyezik más típusú interjúkkal 

abban, hogy aszimmetrikus a struktúrája: az egyik személy célja az információ kinyerése. 

Más vonatkozásban azonban igen különböző: a résztvevőket a témaváltásokra inspirálják, 

vagyis a klasszikus kérdés-válasz forma elkerülésére. Ezek a váltások redukálják az 

aszimmetrikus struktúrát, és lehetővé teszik a formai variációkat, például a történetek, 

leírások, viták. Ezért a szociolingvisztikai interjúk alkalmasak a diskurzus általános 

mintázatának leírására és a diskurzus-analízis módszerei eredményesek. Például 

kétnyelvűekkel készített interjúkban, az interjúkészítő személy anyanyelve vagy a nyelv, 

amelyen az interjút készítik, befolyásolhatja a vizsgálati személy megnyilatkozásait. Egy 

másik módszer a megnyilatkozásokat bizonyos típusú tokenként kódolja, és a vizsgálati 

személyeket is bizonyos szociális kategóriaként. Például Schiffrin (1993) a konverzáció-

analízisre alapozva, nem annyira a társadalmi identitásra (pl.: fehér középosztálybeli nő), 

hanem inkább a megnyilatkozásokban felmerülő identitásokat vizsgálja.  

Az interakciós megközelítésben Schiffrin (1993) három koncepciót használ: keretek, 

résztvevői kiegyenlítődés és identitásjelzők. Ezt összefoglaló néven „a másikért beszélni” 

jelenségnek nevezi. A keretek jelentése az, amit az emberek gondolnak arról, hogy 

csinálnak, amikor egymással beszélgetnek, tulajdonképpen gondolkodási sémák és 

forgatókönyvek a szituációról, a résztvevőkről és az eseményekről. A résztvevői 

kiegyenlítődés fogalma az egymáshoz való pozicionálást fedi, például a viszonyuk a 

hatalomhoz vagy a szolidaritáshoz, az érzelmi állásfoglalásuk, a homlokzatuk (goffman-i 

terminussal) vagyis ahogyan a beszélő és a hallgató egymáshoz és a másik 

megnyilatkozásához viszonyul. Az identitás jelzői, mindarra a társadalmi szerepre és 

státuszra utal, amit általában stabilnak tekintünk egy személyben (pl.: demográfiai 

jellemzők). 

Schriffin (1990) Goffman-ra hivatkozva a történetmesélő négy különböző szerepét 

mutatja be: a) az animátor (aki fizikailag beszél), b) a szerző (aki a tartalomért vállalja a 
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felelősséget), c) az alak (a fő karakter a történetben, aki az elbeszélt világhoz is 

kapcsolódik) és d) a felettes létező (aki létrejött az elbeszélés által, elkötelezett amellett, 

ami elhangzott). A szelfek ilyen széttöredezettsége mellett a felelősség is eloszlik és egy 

szélesebb réteg jön létre, amelyre hivatkozni lehet. Ez részben emlékeztet Wortham (2001) 

megközelítésére. 

Michael Bamberg (2006) és Alexandra Georgakopoulu (2006) már a narratíva mint 

meghatározással is vitatkoznak és vizsgálataikba bevonják az ún. „kis történeteket” (small 

talk) vagyis mindent, ami elhangzik egy beszélgetés során. A „kis történetek” 

tulajdonképpen egy esernyő-fogalom, amely alá minden olyan szóbeli megnyilatkozás 

tartozik, amely a „nagy” narratíva paradigmában nem kapnak helyet. A narratíva 

kanonikus értelmezésében az állandóságot kritizálják, és folyamatként, eseményként, 

interakcióként definiálják, hiszen az identitás sem egy stabil állandó, hanem inkább egy 

folyamat. Az angol „narrative” helyett a narrating kifejezést javasolják. A történetek 

elemzése helyett a narrációt. Olyan anyaggal dolgoznak, amelyek valóban a hétköznapi 

kommunikációt reprezentálják (pl.: osztálytermi beszélgetések). A történetek elemzésénél 

– mint a kánon – a középpontban a történet áll, amelynek van témája (különös tekintettel 

arra, hogy a szelf hogyan tematizálódik) és koherenciája (hogyan egyesülnek a szelfek). A 

narráció elemzésénél – mint egy evilági jelenség – az interaktív műveleteket (az 

identitással egyezés és konfrontáció illetve folyamatos ko-konstrukció), a diszkurzív 

készleteket (retorikai értelemben) és pozíciókat.  

A pozicionálás szintjei: 1. karakterek (ki mit csinál és kivel?); 2. a beszélő és a hallgató 

hogyan pozicionálják egymást (pl.: előadás, tanácsadás); 3. a beszélő pozicionálja 

önmagát, a saját identitását, a szelfjét (pl.: szakértői, baloldali identitás) 

A narratíva interakcióban premisszái Georgakopoulu (2006) szerint a következők: 

1. A narratíva egy beágyazott egység, behálózva a saját környezetébe, nem különálló 

vagy elkülöníthető attól. 

2. A narratíva szekvenciálisan kezelhető, az értelme a folyamatban derül ki, pillanatról-

pillanatra és az itt és most interakciókban. 

3. Ezért a narratíva adott pillanatban létrejövő. Az elhangzottak nem tekinthetők a 

priori-nak, hanem a résztvevők közös produktuma. 

4. A narratíva helyhez és szituációhoz kötött. 

A narratíva létrehozásáról és megértéséről több kognitív feldolgozói elmélet született 

pszichológiai, pszicholingvisztikai vagy pragmatikai nézőpontból is. Bartlett (1985) az 

emlékezet szemszögéből „a percepciótól a szociális szférától való meghatározottságát 
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vizsgálta, valamint a séma fogalmának bevezetésével kimutatta, hogy az emlékezet 

korántsem az a biztonságos, individuális folyamat, amelynek sokan hisszük, hanem egy 

folyamatosan konstruált közeg, amelyet a társas környezet és a saját észlelésünk is 

alapvetően befolyásol.” (Tófalvy, 2008: 65) Tátrai (2005) a nézőpont pragmatikai 

szemléletű megközelítésében a narratív megnyilatkozást úgy jellemzi, amint ami „a 

világról szerzett tapasztalatokat történetként, azaz temporálisan szerveződő 

eseménysorokként reprezentálják.” (Tátrai 2005: 212). Ezért a narratív megértést egy olyan 

mentális modellben képzeli el, amelyben a temporális viszonyok kerülnek a középpontba 

és ezt vizsgálja.  

 

Kognitív narratológia 

 

A kognitív narratológia (Herman 2002) vagy a természetes narratológia és stilisztika 

(Fludernik 1996) továbblép a taxonómiákon a kognitív magyarázatok felé. 

A kognitív narratológia a „posztklasszikus” strukturális irányzathoz köthető, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a korábbi narratológiai vizsgálódások figyelmen kívül hagyták vagy 

hozzáférhetetlennek tartották az emberi intelligencia szerepét. Arra keresi a válaszokat, 

hogy milyen kognitív folyamatok segítik a narratív megértést, amelyet a mentális 

modellekben az olvasók, hallgatók, médiafogyasztók megkonstruálnak. Pontosan hogyan 

működnek a narratívák mint a gondolkodás eszközei? 

A kognitív narratológia a történetmesélés kognitív szempontjait is figyelembe veszi 

nemcsak az írott szövegeken, hanem a szóbeli kommunikációban és a média-

megnyilvánulásokban is. A diszciplina szerint az elme relevanciája összefüggésbe hozható 

a narratívák interpretációjával és szerkezetével péládul a beszélő történetalkotó képessége 

vagy azok a folyamatok, amelyek során létrejön a narratív világ (szövegvilág) a narratív 

reprezentációk vagy termékek illetve a kognitív státusza és diszpozíciója a szövegvilág 

szereplőinek felidézésével. Két fő dimenziót hangsúlyoz a kognitív narratológia: a 

narratíva mint a világ sturktúrálásának és megértésének forrása: a) a történetek az 

interpretációk célpontjaként vagy a b) a tapasztalat értelmezéseként szerepel.  

A kognitív narratológia eszköztára multidiszciplináris: nyelvészeti, filozófiai, 

pszichológiai módszereket és a számítógépes tudományok eszközeit is igénybe veszik. 

(Herman 2012) 
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Szövegnyelvészeti perspektíva 

 

A szöveg a narratíva szinonimájaként értelmezhető, a magyar nyelvészetben 

hagyományosan a szövegnyelvészet foglalkozott a narratívák, a szövegtípusok, a 

szövegvilág leírásával, szereplőivel és struktúrájával.  

A kognitív szemléletű szövegmeghatározás Tolcsvai Nagy (2000) alapján 

„kommunikatív és nyelvi szempontból egyaránt uralkodóan nyelvi megformáltságú értelmi 

egységként határozható meg.” (Tolcsvai Nagy 2000: 13) Két alapvető összetevője a 

szerkezet és a művelet. A szerkezet egy mentális modell, amelyben a nyelvi és nem nyelvi 

összetevők entitások struktúrájaként írható le. „A szöveg értelemszerkezete a szöveg 

létrehozása és megértése folyamatában, annak befejeződésével jön létre a beszélőben vagy 

hallgatóban mint mentális modell.” (Tolcsvai Nagy 2000: 13) A művelet egy mentális 

folyamat, amelyben a struktúrák jönnek létre a szövegalkotásban és szövegmegértésben. 

 

Narratív identitás 

 

Ricoeur szerint amikor saját életünkből történeteket mondunk el, ezáltal „azt a narratív 

identitást, amely bennünket alkot, nem kívülről magunkra erőltetni, hanem felfedezni 

igyekszünk.” (idézi Tengelyi  1998: 21) 

Pszichológiai értelmezésben (McAdams 2008) a narratív identitás a személy 

önmagáról alkotott, internalizált, integrált történetét jelenti. A tárgyban készített kutatások 

és elméletek alapján a narratív identitás „megkonstruálását” tinédzser és fiatal felnőtt 

korban kezdjük el, és a felnőtt évek alatt is dolgozunk a történetünkön. McAdams (2008) 

az élettörténeti narrativitás pszichológiai elméleteit összefoglalva hat általános elvet 

határoz meg, amelyek megjelennek az utóbbi évtizedek kutatásaiban. 1. elv: a szelfet 

elmeséljük. Az ember alapvető késztetése, hogy történeteket meséljen, a történet a humán 

kultúra szerves része (mesék, legendák, személyes anekdoták stb). A történet a legjobb 

módja annak bemutatására, hogy a tudatossággal felruházott humán ágens kinyilatkoztassa 

élettapasztalatát. A szelf a történetmesélő és a történet főszereplője is egyben. 2. elv: a 

történetek életeket integrálnak. A történetek sok mindent tesznek (szórakoztatnak, 

rendszereznek, motiválnak srb.), de, az egyik legfontosabb funkciójuk az integrálás, vagyis 

az, ahogyan szinkrón és diakrón értelemben is értelmezhető keretbe helyezik az egyén 

életét. 3. elv: a történeteket társas kapcsolatokban mondjuk el. A történeteket valakinek, 

valamilyen szituációban mondjuk el, ebből a tulajdonságából már következtethetünk a 
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jellemző szociális sajátosságokra, a narratív pozícióra (Thorne és McLean 2003, idézi 

McAdams 2008). 4. elv: a történetek idővel változnak. Az autobiografikus emlékezetünk 

megbízhatatlan, általában jól emlékszünk egy történet lényegére, de a részletek és a 

körülmények változhatnak. A történetek a személyiség fejlődésével is változhatnak. 5. elv: 

a történetek kulturális szövegek. Az adott kultúra és társadalom befolyásolja az élettörténet 

szerkezetét, elmesélésének módját. 6. elv: némely történetek jobbak, mint mások. A 

stílusértékén túl a narratíva koherenciája és komplexitása, az elbeszélő lelki, érzelmi, 

szellemi állapota, pszichológiai érettsége mind befolyásolják a történet „objektív” 

minőségét. 

A narratív identitás filozófiai értelmezésében a „Hogy kik is vagyunk, életünk 

történetéből derül ki” (Tengelyi 1998: 16) gondolatban fejeződik ki. Az elméletet először 

Alasdair MacIntyre (1981, idézi Tengelyi 1998) fogalmazta meg. Az elmélet két fő állítás 

köré rendeződött: 1. személyes azonosságunk – önazonosságunk – élettörténetünkkel 

egységben áll és 2. élettörténetünk egysége ugyanolyan jellegű, mint az elbeszélt 

történetek egysége (Tengelyi 1998: 16). A narratív identitással kapcsolatos vitákban 

többször felmerültek azok a kérdések: hogy a történeteket megéljük és elmondjuk, vagy 

csak elmondjuk-e, hogyan viszonyulunk az elbeszélt és a megélt történet szerzőséghez, a 

történetek struktúrájának (bevezetés, befejezés) zártsága hogyan befolyásolja az 

élettörténetet, (pl. csak a minket túlélők beszélhetik el élettörténetünk valódi befejezését), 

van-e olyan, hogy önálló élettörténet, nem fonódik-e automatikusan össze más 

élettörténetekkel, vajon a múltból vagy a jövőből kiindulva értelmezzük inkább aktuális 

élettörténetünket? (Tengelyi 1998) 

Eszerint az egyik alapvető ok, hogy történeteket mesélünk magunknak (vagy 

gyóntatónknak, analitikusunknak, bizalmas barátunknak) éppen az, hogy „értelmet adjunk” 

mindannak, amivel életünk során találkozunk – a cselekvés természetes argumentumain 

végzett narratív megmunkálás révén, úgy, hogy „az elbeszélésben dolgozzuk ki a cselekvés 

természetes argumentumait.” (Bruner és Lucariello 2001:136) 

 

A narratív pszichológiai keret, a funkcionális elemzési szempont 

 

A narratívák hagyományos elemzési szempontjait a fenitekben a strukturális és interakciós 

szemlélettel jellemeztük, a narratív pszichológia a funkcionális szempontot nyújtja ehhez 

integrálva a narratív identás elméletét. 

A narratív pszichológia alapkoncepciója, hogy  
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„Az elbeszélésekben kifejezésre jut az a mód, ahogy a jelentésadás folyamatában 

élményeiket, a társas világhoz való viszonyukat megszervezik, ahogy identitásukat 

megalkotják. Ha elfogadjuk, hogy az ember számos lényeges vonatkozásban 

történetekben és történetek révén konstruálja önmagát és saját pszichológiai 

valóságát, akkor joggal feltételezhetjük, hogy e történetek élményminőségei a 

történetmondó ember viselkedéses alkalmazkodására, az élethelyzetekkel való 

megbirkózásának várható módjaira és esélyeire vonatkozóan is fontos ismerteket 

nyújthatnak.” (László 2005: 1)  

Ezért különböző pszichológiai jelenségeket (szereplői funkciók, téri-érzelmi 

távolságszabályozás, elbeszélői perspektíva, időélmény, narratív értékelés, narratív 

koherencia, szelf-referencia, tagadás) nyelvi markerekkel kapcsolnak össze, és így 

következtetnek az emberre vagy a jelenségre.  
„Az élettörténeti narrativitás-interpretáció diskurzusba emelőjének Dilthey-t (1990) 

szokás mondani: ö volt az, aki először megfogalmazta, hogy az élettörténet „az élet 

összefüggése” alapvető meghatározója az ismeretek szerveződésének.” (Tófalvy, 2008: 

65).  

Az élettörténeti hagyomány folytatója – Erikson identitáselméletének nyomdokain – Dan 

P. McAdams (1988, 2001), aki szerint a személy identitása négy nagy részből áll: nukleáris 

epizódok, imágók, világnézet és generativitás forgatókönyv és ehhez kapcsolódnak a 

tematikus vonalak és a narratív komplexitás. A tematikus vonalak az élettörténet visszatérő 

tartalmi egységei, ezek a hatalommal és az intimitással kapcsolatosak. 

 

Narratív pszichológiai tartalomelemzés: a pszichológiai jelenségek és nyelvi szintek, 

nyelvi jelölők összekapcsolása 

 

A pszichológiai jelenségek nyelvi jelölőkkel való összekapcsolása, azonosítása a 

nemzetközi és a hazai szakirodalomban is nagy múltra tekint vissza. A pszichológiai 

tartalom- vagy szövegelemzés a nagy terjedelmű szövegeken végzett vizsgálatokon alapul, 

ahol a szisztematikusság és ellenőrizhetőség fontos szempont. Ehmann (2002) áttekinti a 

tartalomelemzés történetét, amelyben négy szakaszt határoz meg: az első kettő a 

kvantitatív tartalomelemzés fejlődésére vonatkozik: a századfordulótól új adatbázisok 

jelentek meg, a harmincas évektől az adatbázisokban új feladatok elvégzésére volt 

lehetőség. A második két szakasz, a hatvanas és a nyolcvanas évektől datálható 

technológiai fejlődés jellemző. Kezdetben a különböző szótárak létrehozása volt a cél – pl. 
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harvardi pszicho-szociológiai szótár (1964), amely 3500 angol szót, 83 első- és 

másodrendű kategóriába sorolva (pl. szociális, kulturális, természeti világ) tartalmazott. 

Ezekben a szótárakban statisztikai adatok (típus/példány, szóhosszúság stb.), 

szógyakoriságok vizsgálatára volt lehetőség. A mai számítógépes tartalomelemző 

szoftverek (pl. Atlas.ti) nyelvészeti programokkal kiegészítve (NooJ) már nem csak szó 

szinten tudnak összefüggéseket találni a nagyobb korpuszokon. 

A magyarországi narratív pszichológiai műhely vezetője László János (2005), akinek 

munkacsoportjában többek között elemezték a narratíva szereplői funkcióit, a téri-érzelmi 

távolságszabályozást, az elbeszélői perspektívát, az időélményt, a narratív értékelést, a 

narratív koherenciát, a szelf-referenciát és a tagadást. A NooJ program segítségével 

további jelenségek nyelvi reprezentációinak rendszerét tárták fel és alkalmazták 

(történelmi) szövegeken, a manuális és az automatizált elemzés közötti igen magas találati 

pontossággal: pl. 

 - az intencionalitás modul (Ferenczhalmy és László 2008), amely az elsődlegesen 

megjelenő (pl. aktív igék, beszédaktusok) szándéktulajdonítást automatizálja s 

tartalmazza az intencionális igék, a feltételes mód, a célhatározói alárendelő 

mondatszerkezet, intencionális főnevek, módhatározók, melléknevek, névutók gráfját;  

- az aktív-passzív igék modulja (Szalai és László 2008), amelyben az alábbi 

igekategóriákat határozták meg: „aktivitás (pl.: harcol, menekül), passzivitás – azaz  az 

állapotváltozás, történés igéi, illetve az állapotot, folyamatosságot kifejező igék (pl.: 

történik, alakul, kezdődik), az „aktivációs kontúr” igéi (pl.: fokoz, lassít, leheveredik, 

időzik) és a ’stop/go’ igék (elkezd, abbahagy). Az igék egy bizonyos része nem 

szerepel a szótárban: mentális igék (beszédaktusok kivételével); érzelmeket kifejező 

igék (kedvel, utál); segédigék; környezetünk eseményeinek leírására vonatkozó igék, 

természeti állapotokra és azok változásaira, vagy fiziológiai folyamatokra vonatkozó 

igék (hajnalodik, remeg, kiizzad)” (Szalai és László 2008: 3); a modul 38 gráfot 

tartalmaz, az aktív szótárban 705, a passzív szótárban 225 ige szerepel. 

Szabó és munkatársai (2010) összefoglalják azokat a kutatásokat, amelyek az implicit 

szemantikai szociálpszichológiai aspektusait vizsgálják. Semin (2000, idézi Szabó és mtsai 

2010) azon alapvetéséből indulnak ki, miszerint a nyelv kétfajta tudást közvetít a 

propozicionálist: amit expliciten mondunk, az üzenet tartalmát és a strukturális tudást: amit 

impliciten közvetítünk azzal, ahogyan mondjuk. Ennek igazolására bemutatnak olyan 

vizsgálatokat, amelyek különböző nyelvi jelenségekkel igazolják az implicit szemantika 

hipotézist: olyat, amely a thematikus szerepek hatására megváltozó jelentést igazolja (vö. 
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Turnbull 1994), amely az ágencia indikátorának az aktív illetve a passzív forma használatát 

tekinti (vö. Penelope 1990, Banga és mtsai 2009), vagy amely az igei osztály, az ige 

specifikus jelentését, az adott melléknevet és a mondatban az alany és a tárgy helyzetét 

tekinti az igazolás megtestesítőjének (Semin 2000). Hivatkoznak még azokra a 

pszicholingvisztikai kutatásokra, amelyek az igék által hordozott implicit tartalmak 

feltárására készültek – ezek közül is kiemelik Brown és Fish (1983) igekategorizációját. 

Három igei csoportot neveztek meg: a) cselekvő-elszenvedő igék („a mondat cselekvője 

hat a mondat elszenvedőjére […] például a segít, a csal, a verseng” Szabó és mtsai 2010: 

3); b) átélő-inger állapot igék (a mondat tárgya a belső állapot előidézője); c) inger-átélő 

állapot igék („a mondat alanya az, aki a mondat tárgyában belső állapotot idéz elő” Szabó 

és mtsai 2010: 3). 

Egy kidolgozott narratívum nem egyszerűen beszámol arról, hogy mi történt, sokkal 

inkább a történetekkel kapcsolatos pszichológiai perspektívákat tartalmazza. 

Bruner és Lucariello (2001) a monológok elemzésére létrehoztak egy elemzési 

kategóriarendszer: 

- sorrend – tesz-e erőfeszítést a tapasztalatok elrendezésének érdekében pl: egyszerű 

kapcsolat: és, időviszonyok: aztán, amikor, előtte, utána; szekvencialitás/ok: mert, így 

stb.; 

- kanonikus vagy nem-kanonikus státusza a leírt eseményeknek: „a felnőtt beszédben 

a szokásos vagy kanonikus események jelöletlen formákban, míg a szokatlanok jelölt 

formákban jelentkeznek” (138.) aldimenziók: gyakoriság, variabilitás, helyesség 

jelölése; 

- intencionalitás: az elbeszélő milyen mértékben tulajdonítja a cselekvés alakulását 

ágens szándékainak. A szándék illokúciós jelzése.; 

- perspektíva: a szereplők és az elbeszélésben reprezentált dolgokhoz való viszonya, 

nézőpontja pl.: bizonytalanság, érzelmek, episztemikus jelölés, hangsúly használata, 

időperspektíva jelölése, elbeszélő-szereplő metakommentár (Bruner és Lucariello 

2001: 138) 

Erdős B. (2006) öngyilkosság-megelőző sürgősségi telefonszolgálat beszélgetéseit 

vizsgálja, Lock-ot idézve, abból indul ki, hogy „A beszéd révén teremtjük meg tehát 

önmagunkat („speaking is constitutive of our selves [Lock 2001]” idézi: Erdős B. 2006: 

67). A telefonbeszélgetéseket kvalitatív és kvantitatív tartalomelemző módszerrel 

vizsgálja. Konverzáció-elemzést végzett az alábbi szempontok szerint: 

- szerepel-e az „öngyilkos*” szó a megnyilatkozásokban; 
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- mennyire jellemző a metaforahasználat, közvetett célzások, szólások, idiómák; 

- Grice-i társalgási maximák; 

- nyelvi jellemzők: mondattípus, személyes névmás használat 

- kvalitatív nyelvi értékelés pl. „bizonytalanul fogalmaz” (77.o.) ill. kontextusba 

helyezve értékelés 

Erdős B. (2006) a nyelvi közvetettségről azt írja, hogy „általában minden kultúrában 

megkötések vannak a negatív érzelmek, értékek, tapasztalatok kommunikációját illetően. A 

kevéssé elfogadható tapasztalatot egy kevéssé explicit, rejtett csatornán kommunikáljuk 

(Wiener-Mehrabian 1968).” (Erdős B. 2006: 82) A nyelvi közvetettséget az alábbi nyelvi 

megnyilvánulásokban tartja plauzibilisnek: a) metaforák, b) tagadó szerkezetek, c) a 

cselekvő, a cselekvés és a tárgy viszonya (különös tekintettel az ágens szerepre.) 

 

Szenvedélybeteg narratívák elemzése 

 

A droghasználói (és felépülési) narratívák elemzése a „narratív fordulat” után a 2000-es 

évek elején lett népszerű a kutatók körében (vö: Häninen & Koski-Jännes 1999, 2004, 

McIntosh és McKeganey 2002, Sremac 2010, Wiklund 2008) annak ellenére, hogy a 

történetjelleg már több droghasználati és felépülési modellben jelen volt korábban is (vö: 

Lefever és 12 lépéses modell, Prochaska-DiClemente modell) a narratíva folyamat 

jellegével és a történetek felépítésének jellemzőivel később kezdtek foglalkozni. 

A narratív megközelítés abban is produktívnak tűnik, hogy sokkal komplexebb 

keretben értsük meg a szenvedélybetegségeket és a felépülést az identitásváltozással 

együtt, amit a kutatások is bizonyítanak. McIntosh és McKeganey (2002) vizsgálatukban 

70 interjút készítettek felépülő droghasználókkal. Vizsgálatuk szerint egy „nem-

szenvedélybeteg identitás” megformálása megy végbe a felépülés során, amelynek fontos 

eleme az, hogy a szenvedélybeteg akkor motivált a droghasználat felfüggesztésére, ha 

rekonstruálni tudja az „elrontott énjét” is. Hänninen és Koski-Jännes (1999) 51 felépülő 

történetét vizsgálták, amely alapján öt különböző felépüléstörténet szcenárióját határozták 

meg, ezekből a történetekből megismerhetjük a függés és a felépülés közötti útvonal 

állomásait, a befolyásoló tényezőket, a mögöttes kulturális történeti modelleket (pl. bibliai 

vagy más archetipikus történetek). Az öt felépüléstörténet: az AA történet, a személyes 

fejlődés története, a kodependens, a szeretet és a hatalom történet. Pl. 
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- Az AA4 történet forgatókönyvének főbb állomásai: túlzott ivás → elszigetelődés → 

mélypont elérése → kísérletezés (a megoldás keresése) → csatalakozás az AA-hoz → 

felépülés és decens élet → hála; a mögöttes kulturális történeti modell: a tékozló fiú 

esete, a magyarázat: a betegség, a gyógyítás módja: alázatossá válni, azonosulni az 

alkoholistákkal, megtalálni a helyét a közösségben; a morális értékítélet: nem bűnös, 

hanem betegség áldozata; az ördög: az individuális hübrisz; a jó dolog: a közösség. 

 (Hänninen és Koski-Jännes 1999: 1840) 

Lena Wiklund (2008) egy hermeneutikus-narratív megközelítést alkalmaz, hogy bemutassa 

a szenvedélybetegség egzisztenciális és spirituális aspektusait: több olyan tematikát talált, 

amely az függés-felépülés tengely jellemzője, pl. jelentésteliség–jelentés nélküliség, társas 

lét–egyedüllét, élet–halál, felelősség–bűnösség, kontroll–káosz.  

A vizsgálatok alapján, úgy tűnik a felépülő szenvedélybetegek aktívan részt vesznek az 

identitásuk alakításában a narratívákon keresztül is, szinte minden kutatásban megjelenik a 

narratívák tematikájaként a jelentéskeresés, a szabadság és a jóvátétel-kártérítés.5  

A droghasználói- és felépülési narratívák elemzése a magyar szakirodalomban is 

megjelentek, itt egy strukturális (Rácz 2006) és egy funkcionális (Erdős B. és Kelemen, 

é.n.) példát említünk. 

Rácz (2006) a szerkesztési elveknek megfelelően ötfajta genre-ról beszél, amelyek 

jellemzik a szerhasználói narratívákat: újraelbeszélés, narratív portré, példabeszéd, 

anekdota és megfigyelés. 

- „újraelbeszélés: a szerhasználó az elvártnak megfelelően beszéli el a drogos 

élményeit: (…) ez főleg felépült droghasználók esetében van így, akik a felépülés 

során újraszerkesztik drogos élményeiket, és immár „drogos pokolról” és hasonló, a 

többségi társadalom által elvárt, és a többségi társadalom értékei és normái által 

„igazolt” élményekről beszélnek; 

- narratív portré: ilyet is sokat látunk majd: leginkább abban a stádiumban, amikor 

a szerhasználó – pszichiátriai értelemben függő – megpróbálja kontrollálni a 

szerhasználatát; Bateson (1971) kibernetikus szelf-nek nevezi ezt az én-élményt; 

- példabeszéd: felépült droghasználók gyakran a szó szoros értelmében 

példabeszédet mondanak tapasztalataikról prevenciós célzattal; 

                                                 
4 AA: Alcoholics Anonymus, magyarul: névtelen alkoholisták, a legelterjedtebb önsegítő csoport 
megnevezése alkoholbetegek részére. 
5 Redemption (angol) -  McAdams (2005) fogalma is, generatív narratív kutatásának eredményei alapján az 
egészséges amerikai felnőttek történeteit is hasonló tematikák uralják. 
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- anekdota: az interjúkban az interjúkészítőt a szerhasználó egy közös drogos 

élménybe próbálja bevonni; elsősorban marihuána-használók élnek ezzel a 

„műfajjal”; injekciós használók már kevésbé direktek, nem a drogos élményt adják 

elő „anekdotikusan”, hanem annak – látszólagos – kiváltó körülményeit vagy 

következményeit, ami „mindenivel megeshet”; tehát rögtön az ágencia kerülésére, 

az ágenciával való játékra is példa lehet ez a műfaj (…); 

- megfigyelés: sokszor a szerhasználók igyekeznek „objektív” beszámolót adni egy-

egy drogos élményről – nemritkán összezavarva hallgatóságukat, annyira „pontos” 

a leírás (a „pontosság” már inkább az 1. ponthoz tartozik: azt érezzük „pontosnak”, 

aki az elvárásaink szerint beszél a droghatásról).” (Rácz 2006) 

B. Erdős és Kelemen (é.n.) meghatározták a „józan beszédkódot”, amelynek elemei a 

kontroll, a tér- és időmeghatározások és a közösségi kapcsolatok nyelvi kifejezéseiben 

érhetők tetten. Vizsgálatukban 23 felépülő (és nem visszaeső) szenvedélybeteg 

programzáró beszédét elemezték. Korábbi vizsgálataikra (B. Erdős és Kelemen 2003) 

hivatkozva kvalitatív és kvantitatív vizsgálatot is végeztek. Kvantitatív módszerként pl. 

szógyakoriságot elemeztek, amelynek eredményei hasonlóak voltak a jelen vizsgálathoz: 

„a visszaesők szövege sablonosabb („én is”), jobban alkalmazkodik a feltételezett 

elvárásokhoz („kell”), gördülékenyebb, és hiányoznak belőle az átmenet, a szimbolikus 

halál nyelvi jelei („nehéz”, valamint a tagadó grammatika)” míg a józanok szövegeit 

jobban jellemzik a metaforikus kifejezések és sűrített jelentésű megnyilatkozások (B. 

Erdős és Kelemen é.n.). 

Rácz (2006) intravénás droghasználókkal készített interjúkat elemzett kvalitatív 

szemlélettel és eszközökkel, többek között az ágenciát is vizsgálva McAdams (2001) 

alapján. A vizsgálatai eredményeképpen az ágencia és az ágencia hiánya kódjait határozta 

meg (amelyet a vizsgálatunk során mi is használni fogunk). 

„Az ágencia nyelvi-hermeneutikai konstitúciójával kapcsolatos interkulturális 

tapasztalatok azért érdekesek, mert a droghasználói életút-történetekben feltehetően 

gyakrabban találkozunk a „szokásostól” eltérő, „átpszichologizált”, medikalizált 

történetekkel; ilyeneket Davies (1993) „drugspeak”, „drogos beszéd” elnevezés 

alatt említ. Némelykor ezt az „átpszichologizálást” és medikalizálást le kell vagy 

kellene fejtenünk a történetekről ahhoz, hogy narratív struktúrájuk előttünk álljon, 

akár az ágenciával kapcsolatban is.” (Rácz 2006: ) 
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3. A pszichológiai ágencia 

 

Mit jelent az én? Miben különbözik az én-érzés és az én(ön)-tudat? Hogyan érezzük, és 

hogyan tudjuk kifejezni? Önmagunk és a világ megismerése és annak nyelvi kifejezése – 

az emberi megismerés egyik legérdekesebb kérdése. A lehetséges válaszoknak csak 

töredékét is nehéz lenne megválaszolni a rendelkezésre álló filozófiai, pszichológiai vagy 

társadalomtudományi szakirodalom felidézésével a delphoi jósda örökérvényű szavaitól – 

„Ismerd meg önmagad!” – a statisztikai adatokkal alátámasztott kutatásokig. A 

nyelvtudományi megközelítésben az én szerepének kifejezhetőségét a formális 

grammatikai elméletek hagyományosan a thematikus szerepekben ragadják meg, a 

társadalomtudományi eredmények azonban rávilágítanak, hogy az ágencia egy komplex 

jelenség, amelynek több típusa és elemzési szintje van, amelynek leírására a funkcionális 

grammatikai elméletek, a kommunikációközpontú nyelvészeti diszciplínák és a nyelvészeti 

határtudományok alkalmasabbak. 

 

Definíció 

 

A pszichológiai ágencia egy gyűjtőfogalom, jelentése összetett, a különböző pszichológiai 

megközelítéstől a neurokognitív elméletekig találunk definíciókat és ennek megfelelő 

kutatásokat. A személyiség- és szociálpszichológiai elméletek az ágenciát az 

énhatékonysággal, az irányítási képességgel és a kontrollal hozzák összefüggésbe. 

„Bandura (1989, 1994) egy újabb, átfogó elméletben személyes hatékonyságként 

definiálja azon hitet vagy elképzelést, hogy a személy képes eléri egy kitűzött célt, 

ellenőrzése alatt tudja tartani élete eseményeit. A személy elvárása saját hatékonyságáról 

kapcsolatban áll a megküzdéssel: a személy saját hatékonyságába vett hite nagyobb 

erőfeszítésre ösztönzi a céljai elérésében, a stressz-helyzetekben kevesebb szorongást él át. 

Yamaguchi (2003) összefüggésbe hozza a kontroll, a személyes hatékonyság és az 

autonómia pszichológiai konstrukcióját: a sikeres közvetlen személyes kontroll az 

énhatékonysághoz vezet, ami pedig az autonómia érzését alapozza meg.” (Szalai és mtsai 

2010: 199)  

A pszichológiai ágencia meghatározása a narratív pszichológiai irodalomban 

jellemzően megtalálható az élettörténeti szövegek elemzésének eredményeképpen.  
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A trauma-narratívák esetén az ágencia „az én-referencialitáson belül a kontroll, az 

események irányítása és ennek hiánya, illetve a tehetetlenség fogalmaival kapcsolódik 

össze (O’Kearney és Perrott 2006).” (Békés 2008: 42) 

Az ágenciát bizonyos elméletek az önéletrajzi emlékezet és a tanult tehetetlenség felől 

megközelítve határozzák meg. „Az önéletrajzi emlékezet vizsgálatában Bakan (1966) 

ágencia-felfogása a közösségi léttel szemben definiált fogalmat takar. Az attribúciós 

megközelítésekben, illetve a tanult tehetetlenség felől megközelítve pedig az ágencia az 

optimista, a tehetetlenség pedig a pesszimista attribúciós stílushoz kapcsolódik.” (Békés 

2008: 42) 

„Az ágencia másik megközelítése a pszichoterápiás diskurzusban jelenik meg. A 

humanista, illetve egzisztencialista pszichológia mindig is nagy hangsúlyt fektetett 

arra, hogy a terápiának köszönhetően azt, ahogy a kliens önmagát és cselekvéseit 

megítéli, egyre kevésbé mások és a külvilág sztenderdjei befolyásolják, hanem inkább 

– rogersi kifejezéssel – a kliens „organizmikus értékelése” vezesse (Rogers, 1980). Az 

egzisztencialista pszichológia is hangsúlyozza a kliens szabad akaratának jelentőségét 

döntéseinek meghozásában (Yalom, 2002, 2003). A döntésekért való felelősségvállalás 

és a saját felelősségünk tudatosításának kérdését többen a személyes ágencia keretein 

belül tárgyalják (Richert, 2002).” (Békés 2008: 42) 

 

Neurokognitív elméletek 

 

A kognitív nyelvészetben a nyelvi megismerés fiziológiai meghatározottságát az 

embodiement (testiesültség) fogalma jelöli, amely szerint a testi-fizikai tapasztalatok 

hatással vannak a fogalmi konstruálásra és ezzel összefüggésben a nyelvi megjelenítésre. 

Vizsgálatunkban a kognitív nyelvészettel állítjuk összefüggésbe a pszichológiai ágenciát, 

ezért indokoltnak látjuk azokat a neurokognitív elméleteket is felidézni, amelyek az én-

tudattal (self-awareness, a kognitív tudományok definíciója szerint) foglalkoznak.  

Az ágenciának – mint az önindította folyamatok és saját hatások – agykérgi területek 

felderítésére felnőtt személyeken PET (pozitron emissziós tomográfia) módszerrel végzett 

neuropszichológiai kísérletek (Chaminade és Decety 2002) szerint az „alsó parietális 

lebeny lateralizált aktivitása kapcsolatban van az ágencia átélésével. A vizsgálat azt 

mutatta, hogy a bal parietális lebeny aktivitása akkor növekszik jobban, amikor a személy 

akcióját másvalaki határozza meg, míg a jobb agyfélteke parietális területe akkor aktívabb, 

amikor a személy határozza meg saját akcióját.” (Marton 2005: 8) 
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További adatokat nyújtanak az ágencia zavaraival összefüggésbe hozható jelenségek, 

pl. az intenció hiányát átélő „elszabadult kéz”, amely során egy idegrendszeri sérülés 

eredményeképpen a személy nem képes akaratlagosan irányítani a kezét, amely bizonyos 

helyzetekben automatikusan cselekszik (pl. a kilincs után nyúl) vagy a skizofrén betegek, 

akik olyan viselkedésekről számolnak be „amelyeket – szubjektív benyomása szerint – tőle 

idegen erő vitt végbe” (Marton 2005: 9). Ezek a sérülések rámutatnak az intenció vagy 

ágencia neurokognitív háttereire (amely itt a forward rendszer és a prefrontális-parietális 

funkcionális kapcsolat). 

 

„Amikor végrehajtunk egy cselekvést, akkor érezzük a saját testünk mozgását – ilyenkor a 

szelf a „tulajdonosa” a cselekvésnek (self-ownership). Ugyanakkor azt is érezzük, hogy mi 

magunk vagyunk az okai és kezdeményezői a mozdulatnak – ezt jelenti a szelf-ágencia 

(self-agency). E kettő, a tulajdonlás és az ágencia legtöbbször együtt járnak, mivel 

általában úgy véljük, hogy a cselekvés tulajdonosa az a személy, aki előidézi, majd 

végrehajtja az adott tettet: őt gondoljuk a tett „szerzőjének”. Ugyanakkor az akaratlan 

mozdulatok vagy cselekvések esetében könnyen megkülönböztethető a két dolog: például 

ha meglöknek, bár tudatában lehetek, hogy előrebillentem, vagyis hogy a cselekedet az 

enyém, én mozdulok, én teszek valamit, közben mégis érezhetem, hogy nem én akarom ezt 

tenni, nem én vagyok a „szerzője”, okozója, forrása a tettnek – vagyis nincs meg az 

ágencia, saját magam ágensnek való érzése. Ebben az értelemben az ágencia „annak 

érzése, hogy én vagyok az, aki okoz vagy előidéz egy cselekedetet. Abban az értelemben 

például, hogy bennem van az oka, hogy valami megmozdul, vagy hogy én vagyok az, aki 

egy bizonyos gondolatot idézek elő a tudatomban.” Ezzel szemben a tett tulajdonlása 

„annak érzése, hogy én vagyok az, akivel történik az esemény. Például annak érzése, hogy 

mozog a testem, függetlenül attól, hogy a mozdulat akaratlagos vagy akaratlan.” 

(Gallagher, 2000)” (Békés 2008: 45) 

 

Az ágencia tipológiája 

 

Az ágencia komplex jellegéből adódik, hogy a különböző szemléletű kutatások a 

pszichológiai ágencia különböző típusait határozzák meg, attól függően, hogy mely 

jellemzőjét (énhatékonyság, kontroll, irányítási képesség stb.) tartották előtérben és milyen 

mintán dolgoztak. Az ágenciához általában az aktivitás, asszertivitás fogalmai 

kapcsolódnak, az ágencia hiányához a passzivitás, az áldozatszerep. 
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Dan P. McAdams (2001) az élettörténetekkel foglalkozó pszichológus az ágencia 

meghatározása kapcsán Bakan-re (1966), hivatkozik aki „az ágenciával és a 

kommunionnal az élőlények két alapvető létmódját jellemezte: az ágencia mint individuum 

létezése, a kommunion pedig mint az individuum részvétele valamilyen nagyobb 

organizmusban, amelynek az individuum csak része. Az ágencia önvédelemben, 

önérvényesítésben és önkiterjesztésben, míg a kommunion abban nyilvánul meg, hogy az 

individuum egységérzésében van más organizmusokkal. Az ágencia szeparációban, a 

kommunion a szeparáció hiányában mutatkozik meg. Az ágencia továbbá izolációban, 

elidegenedésben és egyedüllétben nyilvánul meg, a kommunion kontaktusban, 

nyitottságban és egységben. Az ágencia valaminek a sürgető elsajátítását, uralmat jelent, a 

kommunion pedig nem-szerződésen alapuló kooperációt” (idézi Rácz 2006: 224) 

Egy másik megközelítés a személyiségfejlődést állítja előtérbe: Ezzy (2000) a 

személyiségfejlődés történeteit két fő kategóriára osztja: ágens és áldozat (passzív) 

forgatókönyvekre. Előbbi esetén a protagonista pontosan tudja, mit akar elérni, megérti, 

hogy a szándékolt cselekvései hogyan járulnak hozzá a teljesítményéhez, és biztos abban, 

hogy befejezi az általa indított cselekményeket és eléri céljait. Az áldozat forgatókönyv a 

protagonista passzív szerepét hangsúlyozza, aki képtelen kontrollálni az életét. Nem a 

pozitív következmények elérése, hanem a negatív elkerülése vezeti. Úgy érzi, az életét 

alakító körülmények túl vannak a személyes kontrollján, mások és a véletlen határozzák 

meg az élete kimenetét, és sikere vagy kudarca olyan tényezőktől függ, amelyeken nem 

képes megváltoztatni. Ez az áldozati konstrukció előtérbe helyezi, ahogy mások vagy 

személytelen erők az adott személyt befolyásolják: a viktimizáció az adott személy 

felelősség alóli felmentése. Ez azt jelenti, hogy az áldozat megszabadul a kudarctól és jó 

céljait és ideáit megőrzi. Nem a felelősség tagadását látják a folyamatban, hanem a 

személy integritásának fenntartására tett kísérletet.  

Az ágencia hiánya, vagy a későbbi életszakaszokban történő elvesztése, elsorvadása: a 

hatalom nélküliség érzésének kialakulása. Gyakran együtt jár a (ön)felmentéssel 

(felmentés) és az (ön)igazolással: előbbi esetén az adott személy elismeri a tettét, csak a 

felelősséget tagadja, utóbbinál elfogadja a felelősséget, csak a tett negatív (antiszociális, 

normasértő) kvalitását tagadja (Scott és Lyman 1968, idézi Rácz 2006).  

Az ágencia tipológiája széleskörű (a kvalitatív elemzési hagyományban kifejezetten a 

kutató célja, hogy új kategóriákat hozzon létre, új címkéket nevezzen meg) ezekkel a 

példákkal az a célom, hogy alátámasszam azt, hogy az ágencia jelensége, jelentése és 

jelentősége milyen szerteágazó, amit a legplasztikusabban talán az jelez, hogy az ágencia 
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ellentétpárjaként a különböző vizsgálatok, különböző jellemzőket (típusokat) jelölnek meg, 

annak megfelelően, hogy az ágencia éppen melyik fogalmi konstrukciója, értelmezésének 

melyik aspektusa kerül előtérbe. McAdams és Bakan az ágencia individuum jellegét, Ezzy 

a kontroll szerepét, Scott és Lyman a hiányokat hangsúlyozzák.  

 

2. ábra A pszichológiai ágencia néhány típusa 
 

A pszichológiai ágencia típusai

McAdams (2001)
Bakan (1966)

Önuralom

Státusz/
Győzelem

Teljesítmény/
Felelősség

Empowerment
(Felhatalmazott)

Szeretet/
Barátság 

KommunionÁgencia

Dialógus 

Törődés/
segítség

Egységérzés 

Ezzy (2000)

Ágens Áldozat

Scott és Lyman
(1968)

Ágens
Ágencia 
hiánya

Hatalom nélküliség

(Ön)felmentés

(Ön)igazolás

 
 

Az ágencia nyelvi konstrukcióinak vizsgálata, fogalmi tartományának feltárása arról is 

információt szolgáltathat, hogy a különböző ágenciatípusokat a megfelelő fogalmi keretben 

helyezze el. Az ágenciatípusokat jellemzően valamilyen narratív-diszkurzív keretben 

végzett vizsgálatok eredményeképpen írták le, a narratíva a személyes élettapasztalat 

formálásának egy módja, s mint ilyen az ágencia és a narrativitás elválaszthatatlanok. 

 

Az ágencia és a narrativitás kapcsolata 

 

Neisser (1994) az epizodikus emlékezet összetettségében ragadja meg az ágencia és 

narrativitás közötti kapcsolatot, Andó (2006) analóg kategóriákat alkot az önéletrajzi 

emlékezetben tárolt énnel kapcsolatban: 

„- tényleges esemény – a múlt eseményei és az ezekben részt vevő történeti én; 
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- az esemény, ahogyan a narrátor tapasztalta – az átélt események, az akkoriban 

érzékelt én; 

- későbbi visszaemlékezések aktusa – az emlékező én idézi fel a későbbiekben a 

múlt történéseit; 

- a visszaemlékezéssel felidézett esemény – az emlékezés által a felidézett én 

megszerkesztése” (Andó 2006: 132-133) 

 

Hogyan hat a személyiségre a narratíva? Például amikor egy interjú vagy terápia során a 

személy egy passzív áldozatszerepből eljut addig, hogy aktív ágensként lássa és látassa 

önmagát. És ha már aktív ágensként mutatta be magát, akkor elkezd magára is így tekinteni 

és úgy is viselkedni, mint egy aktív, asszertív személy. Az Wortham (2001) feltételezése, 

hogy (1) az önéletrajzi narratíva során a szelfet részben konstruáljuk, és (2) a narratív 

diskurzusban mindig van interakció, illetve (3) ezeknek a feltárására sajátos módszereink 

vannak (Wortham 2001). 

Az életrajzi narratívák nem csak eseményeket és karaktereket reprezentálnak, de 

előfeltételeznek egy saját társas világot és pozíciót, amelyben a beszélő és a hallgató 

elhelyezi magát és egymást. A beszélő a szelfbemutatás közben kettős szerepet mutathat, 

amely párhuzamosan jelenik meg a narratívában: az előző énjét (például felépülő 

szenvedélybetegeknél ez lehet arra az időszakra vonatkozó, amikor még függő volt), illetve 

a mostani énjét, aki a hallgatósághoz szól (és aki már felépülő). Ilyenkor átmenetet 

figyelhetünk meg a szelfek között, amelyben az interakciós partner a hallgató.  

Wortham (2001) az interakciós pozíciók szisztematikus elemzés érdekében Bahtyin 

dialogikus nyelvhasználat koncepciójára és a nyelvészeti antropológia eredményeire 

támaszkodik. A dialogikus megközelítés kulcsfogalmai: a dialógus, a közvetítés, és az 

érvényesülés. Wortham Bahtyinra és Jacobsonra hivatkozva meghatározza a 

történetmesélés eseménye, és a narráció eseménye fogalmakat. A történetmesélés 

eseménye mindig interakciós helyzetben történik, amikor a beszélő nyilatkozik valamiről. 

A narrációs esemény pedig maga a téma, amiről mesél a beszélő. Ennek megfelelően 

vannak hipotetikus és aktuális résztvevői egy beszélgetésnek. 

Az ágenciát és a kommuniont, ezt a két létmódot mint két tematikus életnarratíva 

nyalábot is felfoghatjuk, melyek fontos életcélt, kötődést, szükségletet és vágyat 

fogalmaznak meg. McAdams (1985) véleménye szerint e két jellemző az életnarratívák két 

centrális fölérendelt tematikus nyalábja. Különösen azokban az elbeszélésekben 

vizsgálhatóak, melyeket McAdams (1985) „nukleáris epizódoknak” nevezett: olyan 
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elkülönülő élettörténeti epizódok, mint az élettörténet „fent” és „lent pontjai”, 

fordulópontjai vagy legkorábbi emlékei.  

„A narrativitás az, amely a narratívákban közös; a prototipikus narratíva olyan diszkurzív 

konstrukció, ahol a narrativitás szintje magas: eleje, közepe, vége van, diszkrét és létező 

jellemzőket foglal magába, időben bomlik ki, narratív mondatok sorából áll, konfliktus 

szituációt tartalmaz, a hallgatóság felismeri, hogy amit hall, az egy narratíva.  

1. A beszélő ágenciája viszi előre a narrativizáció diszkurzív folyamatát. A 

személyes tapasztalat narrativizációs folyamatban fejeződik ki. 

2. A narratíva egy beszédaktus, és mint ilyen, társas ereje van: pl. lehet magyarázat, 

legitimáció, igazolás, meggyőzés, a megértés elősegítése. 

3. A narratíva leírja az ágenciát: a narratívát arra használják, hogy egy 

tevékenységet, egy társadalmi kapcsolatot leírjanak vele, azaz események és 

színterek sorozatával, melyben az előbbiek megtörténnek vagy megjelennek. A 

forgatókönyv (plot) hordozza a tevékenységet, az előrehaladást; rajta keresztül a 

kontextus és az ágencia dinamikus kapcsolata ábrázolható, megragadható. 

4. A beszélők a társadalmuk kollektív narratíváihoz fordulhatnak, amelyek 

segítségével megalkotják az elmondandó történetüket, élettörténetüket és én-

narratíváikat. A nyilvános narratívák kifejezik a társadalom alapvető értékeit, azt, 

hogy mi a fontos. A diszkurzív gyakorlatokban való részvétellel, amely gyakorlatok 

az ilyen narratívákat alkalmazzák, az emberek megalkotják és értelmezik magukat 

társadalmi pozíciójukhoz képest.” (Rácz 2006: ) 

Pulkkinen és Aaltonen (2003) az ágencia és narrativitás kapcsolatában azt a reflexív 

momentumot emelik ki, amikor a megélt esemény történetté válik, és amelyben a beszélő 

mint szereplő pozícionálja magát a külső és belső helyzetekhez, vagyis ebben a 

momentumban történik meg az ágencia-konstrukció is. A saját mentális állapotokhoz való 

hozzáférés mint az emlékezés egy speciális típusa, Fonagyra hivatkozva jelenik meg. „A 

tapasztalatok narratívái így explicit visszaemlékezések és implicit memóriafolyamatok.” 

(Rácz 2006) 

 

Az ágencia nyelvi jegyeinek leírásával foglalkozó kutatások 

 

Az ágencia nyelvi jelölőinek leírásával direkt vagy indirekt módon több magyar nyelvű 

vizsgálat foglalkozott. A narratív pszichológiai kutatásokban vagy önéletrajzi szövegek 

vizsgálatánál rendszerint felmerül az igény az ágencia nyelvi jegyeinek elkülönítésére, 
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amelyek közül az explicit személyes névmás, a deixis és az igék formai és 

jelentésvizsgálata tendenciózusnak tűnik. Az alábbiakban összefoglaljuk ezeket a 

vizsgálatokat. 

Erdős B. (2006) az öngyilkosság-megelőző sürgősségi telefonbeszélgetések 

vizsgálatában a „kerülő nyelv” egyik mutatójaként hivatkozik a cselekvő és a cselekvés 

viszonyának „a kontroll” nyelvi jegyeire. Ezek közül a deiktikus összetevők közül kiemeli 

a telefonbeszélgetés sajátosságaként jellemezhető deiktikus projekciót (vö. Levinson 1983 

idézi Erdős B. 2006), és az empatikus deixist (Lyons 1977 idézi Erdős B. 2006), amelyet 

nyelvészeti elméletekhez horgonyoz le, majd kiemeli az explicit személyes névmás 

használatot. A jelölt E/1. személyről végzett statisztikai vizsgálatok – és korábbi 

vizsgálatok (Kézdi 1988, Osváth és mtsai 2000, idézi Erdős B. 2006) – alapján feltételezi, 

hogy öngyilkossági krízisben – a tagadó szerkezetekkel együtt – az „elveszőben lévő 

kontroll utáni vágy, illetve a felelősség fokozott felvállalása” (107.o.) jelenik meg, illetve 

megkülönböztet három olyan jellemző szituációt, amikor az „énes” beszéd jellemző a 

telefonbeszélgetésekben: 1) halál vagy az öngyilkosság mint a kontroll tárgya; 2) 

kontrollálhatatlan külső esemény; 3) szerződéskötés. Végül Erdős B. (2006) hozzáteszi, 

hogy az ágencia jellemzően a szel f-szerveződés része és az anyanyelv-elsajátítás során 

alakul. 

Békés (2008) manuális és számítógépes szövegelemzésnek vetett alá Holocaust-

narratívákat (túlélőkkel készített interjúkat, szövegeket) amelyekben a trauma 

reprezentációjának leírása volt a célja. Három tényezőt vizsgált: 1) Cselekvés: milyen 

jellegűek a szövegekben előforduló cselekvések: aktív cselekvést vagy passzív 

elszenvedést fejeznek ki? 2) Szereplők: milyen típusú szereplők, illetve szereplői csoportok 

jelennek meg a szövegekben? 3) Cselekvők és elszenvedők: a 2)-ben azonosított 

szereplőtípusok közül melyek a leírt cselekvések ágensei és recipiensei? (Békés 2008: 135-

136) A kidolgozott kódrendszer 29 kódkategóriát tartalmazó az igei jelentés és forma (E/1, 

3 és T/1, 3) szerint: aktív vagy passzív ágens illetve recipens. A kódolás a fenti három 

kérdésre segített választ adni: a kérdéseknek megfelelően az alábbi dimenziókat vette 

figyelembe: ágens-recipiens kiléte (cselekvők és elszenvedők), szereplők, illetve szereplői 

csoportok, valamint aktív és passzív cselekvés.  

Békés (2008) eredményei szerint az ágencia az idő múlásával változik az alábbiak 

szerint: 

„Az én-referencia reprezentációjának változásai: 
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1. A trauma hatására az elbeszélő a cselekvések recipienseként, elszenvedőjeként 

jelenik meg, majd az eseményektől távolodva egyre inkább ágensként szerepel.  

2. A traumatikus eseménytől távolodva a főszereplő egyre inkább központi szerepet 

kap. 

3. A traumatikus eseménytől távolodva a főszereplő egyre inkább másoktól 

elkülönült, független, individuális cselekvőként jelenik meg. 

Más szereplők reprezentációjának változásai:  

4. Az egyes szereplők egyre aktívabbként, csoportként viszont egyre passzívabbként 

és homogénebbként jelennek meg. 

5. Az üldözők mindvégig aktív ágensként, és leginkább homogén csoportként 

jelennek meg. 

A masszív trauma reprezentációjának sajátossága az üldözők „arctalanítása”, vagyis 

az, hogy csak a cselekedeteikben jelennek meg, személyként nem.” (Békés 2008: 174-

175) A kutatás erénye a részletesen és nyelvészeti elemzéseket is figyelembevevő 

kódrendszer, ám az eredményekből, az ágenciára vonatkozóan nem vezethető le 

általános következtetés. 

Berán (2009) sem törekszik az ágencia általános érvényű leírására, hanem a narratív 

perspektíva (vö. még Pólya 1999) modelljének felállítására tesz kísérletében a terápiás 

ülések szövegeinek vizsgálta alapján. A narratív perspektíva aspektusait egy vagy több 

változóval operacionalizálta: a fizikai aspektust az igeidő (múlt, jelen, jövő) és deixis 

(nincs, közelítő, távolító, vegyes) fejezte ki,  szubjektivitás aspektust a diegézis (homo-, 

hetero-, peszeudodiegetikus), az ige szám (egyes és többes) és személy (első, második, 

harmadik, általános alany), az intencionalitás aspektust az fokalizáló móddal (externális, 

internális), valamint az ágencia és páciencia változókkal (1. Szelf ágens, páciens, 2.Szelf-

rész ágens, páciens 3. Tárgy ágens, páciens, 4. Más ágens, páciens, 5. Nincs ágens, 

páciens), a pszichés narratív szint aspektusát egy változóval, a pszichés narratív szint 

változóval (terápiás jelen itt-és-most, narrátor vagy karakter szint) (Berán 2009: 78). Berán 

a pszichológiai szakirodalom alapos feldolgozása után egy talán túl részletes modellt állít 

fel a narratív perspektíváról, amelynek a használhatósága a célja (a disszertáció eredménye 

a narratív perspektíva-váltás szerepének leírása a terápiában illetve egy narratív 

perspektíva kódkönyv), de nem teljesen világos a változók és nyelvi jelölők 

meghatározása, több redundáns aspektust vizsgál nem ellenőrizhető eszközökkel. 

Szalai és László (2007, 2010) és Szalai (2011) több kutatásukban foglalkoztak az 

ágencia nyelvi jegyeinek meghatározásával és operacionalizálásával, amelyhez első 
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lépésként (Szalai és László 2007) megépítették az aktív-passzív igék rendszerét NooJ 

programban (az alapszótár 705 aktív igét és 227 passzív igét tartalmaz), amely az igék 

jelentésének kiszűrését a 38 algráfot tartalmazó lokális nyelvtannal végzi el. A program 

képes 74%-os biztonsággal kiszűrni azt, hogy a mondat alanya aktív vagy passzív. Ez a 

vizsgálat jól tükrözi az ágencia összetett (nyelvi) jelenség voltát és pontosan meghatározott 

definíciókkal és eszközökkel operacionalizál. 

Szalai (2011) tovább folytatva a munkát Abele és munkatársainak (2008 idézi Szalai és 

mtsai 2010: 199) munkájára hivatkozva az ágencia operacionalizálása a nyelvi kifejezések 

szintjén bizonyítottnak tekinti, miszerint az ágenciát kifejezhetik melléknevek pl. aktív, 

határozott, magabiztos, független, kitartó, energikus, önálló, míg az ágencia hiányát 

kifejezhetik pl. bizonytalan, félénk, lusta, kiszolgáltatott. Látássérültek élettörténeti 

szövegein végzett kutatásában az igék szintjén NooJ szövegelemző programban végzett 

vizsgálataival azt bizonyította, hogy az aktív és passzív igék a szöveg aktivitásszintjét 

meghatározzák, és ezekből az arányszámokból következtetni lehet a személy ágenciájára. 

 

Ágencia a szenvedélybeteg narratívákban 

 

Miért érdekes az ágencia a szenvedélybeteg narratívákban? Miért lehet a pszichológiai 

ágencia leíró jellegű nyelvi meghatározása számára megfelelő kiindulópont 

szenvedélybeteg narratívák elemzése? 

Az ágencia a szenvedélybeteg narratívák vizsgálatában összehasonlító jellegében 

jelenik meg: az aktív szerhasználó/függő és a felépülő narratíva (identitás) különbségei 

megalapozottnak tűnnek az ágencia elemzésével. Az eredményekből az ágencia 

konstrukciójáról, a szenvedélybetegség állapotáról, a felépülés folyamatáról kaphatunk 

elméleti visszajelzéseket és gyakorlati támpontokat a pszichoterápiához vagy az 

eredményekből kinyert eszközökkel nyelvi mintázataik alapján bejósolhatóvá válik, hogy 

mely személyek maradnak a pszichoterápiában, a felépülés mely szakaszában vannak (vö. 

Ehmann és mtsai 2008).  

Bateson (1971) etnográfiai jellegű (emikus) módszerrel jut el arra a felismerésre, hogy 

a felépüléshez nem elég a kontrollvágy feladása, hanem radikális ismeretelméleti változás 

szükséges és meghatározza az izolált szelf fogalmát. 

„Bateson (1971) szerint az alkoholista a klasszikus karteziánus csapdában találja 

magát: ellentétet lát az érintetlen szelfje (mind) és a versengő Másik között: szelf 

szemben a vággyal, a testtel, az alkohollal. Az izolált szelf akaratereje az ivás miatt 
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állandó kihívásnak van kitéve: az alkoholnak való ellenállás küzdelme az akarat 

küzdelme. Az alkoholista, definíciószerűen, ismét és ismét kudarcot vall, azonban 

ez a kudarc nem a gyenge akarat vagy a vágy mindent legyőző hatalmának 

következménye, hanem – paradox módon – saját erőssége megnyilvánulása. A 

folyamatos részegség idején az én – másik megkülönböztetés megszűnik, az én 

egybeolvadhat a másikkal. Bateson szerint az alkoholista első dolga, ha abba akarja 

hagyni az ivást, az episztemiológiája megváltoztatása: egy pontosabb, valósághűbb 

episztemiológia felépítése. Ez nem más, mint a Névtelen Alkoholisták (AA) első 

lépése: az egyén kinyilvánítja, hogy élete irányíthatatlanná vált és elvesztette a 

hatalmát annak irányítása felett.” (Rácz 2006) 

A szenvedélybeteg hogyan ágens? A 12 lépéses program6 szerint szenvedélybeteg élete 

csak akkor változhat meg, ha beismeri, hogy elvesztette uralmát a függősége tárgya felett, 

és rábízza magát egy saját felfogása szerinti Magasabb Erő személyes, sorsát irányító 

gondoskodására, a fenti általános meghatározások szerint azonban az ágens 

megnyilatkozások és/vagy személy jellemzői (határozott, magabiztos, független, kitartó, 

energikus, önálló) ellentétesek ezzel a felfogással.  

Pulkkinen és Aaltonen (2003) által vizsgált személyek alkoholos befolyásoltság alatt 

autót vezetve követtek el bűncselekmények számító baleseteket. A pszichoterápiás kezelés 

során megvizsgálták a sofőrök ágenciáját, az ágencia és a felelősség kapcsolatát egy olyan 

élethelyzetben, amikor a személyek nem voltak tudatosan urai a cselekedeteiknek. A 

vizsgálati személyek közül voltak, akik a diszfunkcionális ágencia jegyeit mutatták: 

amikor a szelf tudatában van annak, hogy a nem preferált tevékenységet végzi a preferált 

helyett. Ez a felismerés segítette őket a pszichoterápia sikeresebb kivitelezésében egy 

olyan módszerrel, amellyel az emléknyomok előhívását segítették elő és ezzel vezették a 

személyeket egy olyan narratíva felé, amiben megérthetik tetteik következményeit.  

Rhodes és Cusick (2002) nem szenvedélybetegekkel, hanem 73 HIV beteggel készített 

kvalitatív interjút mégis a védekezés nélküli szexuális aktusban megmutatkozó kockázat 

elfogadásában és a morális felelősség megosztásában olyan mintázatokat fedeztek fel, 

amely a szenvedélybeteg szakirodalom számára is hasznos lehet. Az ágencia hiánya 

faktorait kiegészítik a fatalizmussal, a hatalomnélküliség karakterével; az egyéni sors iránti 

nihilista közömbösséggel, illetve az „elítélő elítélésével” (Sykes és Matza, 1993, nyomán). 

Ezek mind mentesítenek a felelősségvállalás alól – aminek sokszor túlélést elősegítő 

                                                 
6 A világon az egyik legelterjedtebb józanság-orientált önsegítő felépülési program.  
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szerepe is lehet. Rhodes és Cusick (2002) felhívják a figyelmet a „sors” kifejezés 

használatára az egyéni beszámolókban. A kifejezés felbukkanása utalhat a személyes 

kontroll elvesztésére, a „véletlen” hatalmára, a kockázati társadalom 

kiszámíthatatlanságára, vagy saját vizsgálatukban a HIV pozitív személyek ellenállására a 

kockázatot kiemelő preventív üzenetekkel szemben. (Rácz 2006) 

A szenvedélybetegségek gyógyításában az egyik sarokpont, hogy a személy felismeri 

betegségét, innen kezdődhet el egy felépülési folyamat, amely az ágenciával is kapcsolatba 

hozható. 

„A betegségélmény egyik legfőbb lélektani következménye, mondja Frank, hogy 

elvész az a személyes koherenciaérzés, ami a szubjektív élethelyzet 

értelmezésének, állandóságának, kezelhetőségének és kontrolljának élményét 

jelenti. Szemben azonban Aaron Antonovsky salutogenesis (egészségnemzés) 

elméletével, amely szerint a koherencia inkább eleve adott, mintsem 

megszerezhető, Frank úgy véli, hogy a koherenciára való képesség akkor is 

kialakítható, ha az korábban nem volt jellegzetes vonása a személynek. Másrészt, 

szintén Antonovskyval vitázva, a koherenciát nem mindig tekinti a fejlődés 

szempontjából áldásnak; hiszen a tanulás első fázisa éppen a káosz. A káoszból 

való kijutáshoz, ahogy a labirintusból történő kivergődéshez, szükség van egy 

közösség, vagy legalább egy másik ember reményteli iránymutatására.” (Mucsi és 

Kelemen 2008) 

A szenvedélybeteg narratíva azért lehet tehát érdekes és termékeny a pszichológiai ágencia 

fogalmi konstrukciójának leírásában, mert a normál populációnál többféle típus megjelenik 

a narratívákban, így tágabb fogalmi körben ragadhatjuk meg az ágencia jellemzőit. 

„Az ágens – nemcsak a droghasználat tekintetében – interjúalanyok jobb „alanyai”, 

szubjektumai a governmentality-nek, mint azok, akik nem ágensként élik az életüket, 

akik életét – saját élettörténeti konstrukciójuk szerint – a sors, a véletlen, vagy más 

külső körülmények befolyásolják; akik sodródnak (ezt meg is fogalmazva), akik 

tehetetlenek a külső, de akár pszichés jellemzőikkel szemben (pl. elvonás, lelki 

„tehetetlenség”, akaratnélküliség).” (Rácz 2006) 
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4. A narratíva és az ágencia fogalmak elhelyezése a kognitív nyelvészeti keretben 

 

Narratívaelemzés kognitív nyelvészeti keretben 

 

A kognitív nyelvészet nyelvfelfogása szerint a nyelv szoros összefüggésben áll a 

megismeréssel, vagyis lényegében minden emberi tevékenységgel, a beszélők a nyelvi 

tudást több „nem nyelvi” (környezeti, biológiai, pszichológiai, szociokulturális) tényezővel 

együtt képesek felépíteni és működtetni. A nyelv rendszer jellegét a sémák adják: a 

megismerést segítő begyakorlott, konvencionalizált szabály jellegű vagy alternatívaként 

működő mintázatok/minták. 

Amikor egy átélt, történelmi eseményre emlékszünk vissza, az abból a narratív 

konvencióból származtatható, hogy olya sematikus történetsor jut eszünkbe, amelyet az 

esemény interpretálásakor sokat hallottunk (vö: Andó 2006: 118). A nyelvi sémák lehetnek 

egyszerűek vagy összetettek. Egyszerű séma például a fogalmi tartomány, vagyis, hogy 

egy fogalom gyakran előhív további (erős vagy gyenge kapcsolatú) fogalmakat, 

amelyeknek szerepe lehet a feldolgozásban. Lakoff (1987) idealizált kognitív modelljében 

(ICM) a sémák csomópontok és kapcsolatok hálózata, amelyet négy strukturáló elv irányít 

(a Fillmore-féle fogalmi keretleírás és propozicionális struktúra, a Langacker nyelvtanának 

megfelelő képi sematikus struktúra, a Lakoff-Johnson-féle konceptuális metafora-elmélet 

és metonimikus leképezés). Az idealizált kognitív sémák a térérzékelés és mozgással 

kapcsolatos megismerést írják le az olyan metaforikus kifejezésekben mint a TARTÁLY, a 

RÉSZ-EGÉSZ, a KAPCSOLAT, a CENTRUM-PERIFÉRA, vagy a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma. A 

világról való tudást, a nyelvi közléseket komplexebben és összetettségében az összetett 

sémák írják le, mint pl. a tudáskeret és forgatókönyv. A tudáskeret a sémák résztvevőit, 

tárgyait, cselekményeit tartalmazza, a forgatókönyv az idői szekvenciát is. A 

leggyakrabban említett példa az étterem forgatókönyve, amely tartalmazza a pincéreket, a 

rendelést, a fizetést stb. a megfelelő sorrendben. A történet mint séma (vagy történetséma) 

olyan narratív modell, amelyet már a kora gyermekkorban megtanulunk. „A sémák olyan 

globális ismeretminták, amelyek az események és állapotok időbelileg vagy oksági 

kapcsolatok alapján rendezett egymásutániságát tartalmazzák (vö. Rumelhart 1975, 

Kintsch – van Dijk 1978, Beaugrande – Colby 1979) (…) A séma lényegi tulajdonsága, 

hogy soha nem befejezett, lezárt egység.” (Andó 2006: 124). A történetek szerkezetét leíró 

strukturális modellek a történetnyelvtanok, amelyek a történetek alapegységeit, elemeit, 

sorrendjét, kategóriáit írják le, pl. Rumlehart (1975) a generatív nyelvészet mintájára 
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szintaktikai szabályokká redukálja a történeteket, Gerald Prince (1973) alapfogalmai a 

minimális történet és a narratív esemény, ő azt próbálta meg kimutatni, hogy véges számú 

explicit szabályok mentén minden történet leírható. (Andó 2006) 

A kognitív szemantika szerint a nyelvi tudás tükrözi az emberi megismerés műveleteit: 

az absztrakciót, a sematizációt és a kategorizációt. A szintaxis nem autonóm, a 

morfológia, a lexikon és a szintaxis kontinuumot alkot. A nyelvi egység egy fonológiai 

szerkezet és egy szemantikai szerkezet szimbolikus kapcsolataként értelmezhető, amelyet 

különböző fokozatú begyakorlottság és konvencionáltság jellemez. Az összetettebb nyelvi 

szerkezetek, pl. szemantikai szerkezetek sematizálódása eredményezi a szintaktikai 

szerkezetet. 

A narratívák elemzése kognitív nyelvészeti keretben, ha a narratívát mint egészet 

tesszük az elemzés tárgyává, strukturálisan a szövegtípus vagy a szövegvilág jellemzőinek 

vizsgálatával lehetséges. Funkcionális szempontból a narratíva egyes jellemzőinek 

vizsgálata esetén a nézőpont és a pragmatikai szempont is jellemző lehet. A 

narratívaelemzést egy hálózatban kell elhelyeznünk, amelyben a szemantika és a szintaxis 

kontinuumot alkot és olyan külső tényezők is megjelennek, mint a beszélők (és világaik) és 

a beszédhelyzet. 

A narratíva fent részletezett meghatározása és a vizsgálatunkban használt szempontok 

szerint – definíciószerűen – tehát egy olyan szöveg, amely élőszóban hangzik el, 

tematikáját tekintve élettörténeti jellegű és meghatározott struktúra jellemzi. Más 

szavakkal: 

„A beszélt nyelvi történetmondás (…) a társalgási narratívum kategóriájába tartozó 

szövegtípus, ahol ’a résztvevők viszonyát a közvetlen interakció határozza meg: a 

történetmondás és -befogadás folyamata szerves időbeli egységet alkot’ (Tátrai 2003: 

390)” (Andó 2006: 114) 

A történetmesélés ebből a szempontból előadásként is értelmezhető, s mint ilyen a beszélő 

(vagy narrátor) felhasználhat bizonyos performansztényezőket (Wolfson 1982, idézi Andó 

2006: 131): 

1. egyenes idézetek; 2. ki-beszélések (vö. drámák félre instrukciója); 3. ismétlések; 4. 

expresszív hangzás; 5. hangeffektusok; 6. mozgások és gesztusok; 7. történeti jelen idő (az 

elbeszélő múlttal felváltva). 

A szövegvilág fogalma szervesen kapcsolódik a narrativaelemzéshez, mivel a 

szövegvilág egy olyan mentális modell, amely az „a beszédhelyzet tér- és időrendszeréből, 

a beszédhelyzetben részt vevők viszonyrendszeréből és cselekedeteiből és a szövegben 
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megnevezett vagy bennfoglalt dolgokból, cselekvésekből, körülményekből áll össze a 

résztvevők észlelései és egyéb kognitív műveletei által.” (Tolcsvai Nagy 2000: 496) A 

szövegvilág az alábbi tényezőkkel jellemezhető: 

- tér- és időkijelölések,  

- a nyelvi interakcióban résztvevőkkel kapcsolatos szociális ismeretek,  

- a beszédhelyzet fő jellemzői,  

- a nem nyelvi és nyelvi cselekvések (beszéd és megértés),  

- a szöveg mint önmagára utaló rendszer,  

- referenciák (utalások),  

- referenciaviszonyok,  

- deixis. (Tolcsvai Nagy 2000) 

 

Egy szövegtípus szövegtani szerkezetét makro-, mikro- és mezoszintű változókkal írhatjuk 

le.  

Tolcsvai Nagy (2001) és Langaker (2001) alapján a makroszintű változók közé tartozik 

a nézőpont, szubjektivizáció, amely a tér- és időkijelölések, episztemikus lehorgonyzások, 

referenciaviszonyok, deixis – szociális ismeretek, beszédhelyzet, nyelvi és nem nyelvi 

cselekvések formájában valósul meg.  

A mikroszintű változók a deixis sűrűségében (pl.: munkafolyamatok, tanítás közben 

gyakori), a koreferencialitásban (pl. névmási és zéró vagy kifejtő: teljes rámutatás+ teljes 

főnév) érhetők tetten. Az antecedens – anfora, ill. katafora – postcedens kapcsolatok: zéró 

(Ø+INFL), az E/1, E/2, E/3 névmási és a fogalmi anafora/katafora. A koreferens viszony: 

megvalósulások, típusok, reprezentációk, referenciális távolság, potenciális interferencia, 

topikállandóság, szövegtopik és szövegfókusz, nézőpont, tudáskeret és forgatókönyv, 

kontextus, beszédhelyzet. Szemantikai interferencia. 

A mezoszintű változók: a koreferens viszonyok elrendeződése, koreferens láncok, a 

szövegtopik/fókusz megoszlása, viszonya a mondatopik/komment rendszerhez, mondatok 

közötti mellérendelés, fogalmi sémák mezoszintű szerepe.  

1. A koreferens viszonyok elrendeződése, koreferens láncok kimutathatók: 

a. topikállandósság mértékében; 

b. ahány topik aktiválódik párhuzamosan, ahány koreferencailánc érvényesül 

egyszerre. 

2. A szövegtopik/fókusz megoszlása, viszonya a mondatopik/komment rendszerhez: 

a. a topikfolytonosság kiterjedése 
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b. topik változásának sűrűsége 

c. milyen entitás áll párhuzamosan a figyelem előterében 

d. milyen sűrűn csatlakozik lokális szövegfókusz a topik(ok) kifejtéséhez 

3. A mondatok közötti mellérendelés,  

a. a kapcsolatok bináris vagy n-áris (nyitott) volta 

b. a kapcsolatok szemantikai jellege pl.: cselekvéssor, állapotsor, temporalitás, 

ok-okozatiság 

c. konstrukció megléte vagy hiánya 

d. kapcsolt tagmondatok száma, a szerkezet kiterjedtsége és megszakítottsága 

4. A fogalmi sémák mezoszintű szerepe 

a. említés, részleges kifejtés (áttételesen, következtetés, bennfoglalás, 

előfeltevés révén) 

b. sémák száma (egymásra következve és párhuzamosan érvényesülve) 

c. begyakorlottság, konvencionáltság mértéke 

d. explicit vagy implicit jelleg, mérték 

e. megnevezés, említés kifejtés jellege 

5. A párbeszéd 

a. fordulók száma, hossza 

b. szomszédsági párok mértéke 

c. fordulókba beépülő monologikus szövegrészek mennyisége, szerepe 

d. fordulók közötti topikállandóság vagy topikváltás 

6. mezoszintű tipikus együttállások 

a. 1. topikállandósság vagy topikváltás és mellérendelés – szekvencialitás 

b. 2. egy vagy több fogalmi séma vagy egyéb jeletéstartalmú mezoszintű 

kapcsolat – egy központ köré szerveződés 

c. elbeszélő – leíró – érvelő szövegfajták 

d. történetelbeszélő (narratív): időben egymás után érvényes részek 

(kijelentések), főképp kapcsolatos viszony, E/1/3, ágens-orientált, néhány 

központi szereplővel 

e. leíró: egyidejűleg érvényes részek (kijelentések), kapcsolatos viszonyban, 

E/3, nem ágens-orientált, egy központi szereplő 

f. érvelő: a részek (kijelentések) valamilyen ok-okozati viszonyban 

A szövegtípusok rendszerében a narratíva a történetlebeszélő szöveg típusába tartozik, 

amely értelemszerkezetének összetevői egyszerű modellben:  
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o beszélő E/1 (jelölt vagy jelöletlen); 

o valaki cselekvő: először szövegfókusz, aztán állandó szövegtopik, alanyváltás 

után újra szövegfókusz, prototipikusan [+élő], [+humán], alany, mondattopik, AG, 

EXP vagy tárgy és PAT, E/1 vagy E/3; 

o új entitások: szövegtanilag először szövegfókuszok, azután vagy eltűnnek 

további említés nélkül vagy szövegtopikká válnak [+élő], [+humán] esetén újabb 

szereplő vezetődik be, és minél többen vannak, annál bonyolultabb a 

szövegfókuszok és szövegtopikok rendszere [-élő] esetén újabb dolog, körülmény; 

o cselekvések, események, történések, állapotok: prototipikusan időrendi 

sorrendben, múlt időben, a történet szerkezetében (kezdet, kifejlet, végpont), 

időben egymásra következő oksági viszonyokban, amely a cselekvő(k) által megy 

végbe.” (Tolcsvai Nagy 2006: 86) 

A nyelvi tevékenység értelmezése pragmatikai-funkcionális nézőpontból figyelembe veszi a 

nyelvhasználat társadalmi, kulturális és kognitív feltételeit, amelyet így adaptív 

tevékenységnek tekint, amelyben a diskurzus résztvevőinek választási lehetőségeik 

vannak.  

„Az egymással társas interakcióba lépő, nyelvi tevékenységet folytató emberek 

rendelkeznek azzal a képességgel és lehetőséggel, hogy az általuk ismert különböző 

nyelvi lehetőségek (konvenciók) közül kiválasszák a leginkább megfelelőnek vélt 

megoldásokat.„ (Tátrai 2011: 46) 

A szöveg műveletek sorával dolgozható fel, a kognitív nyelvleírás szerint a nyelv mint 

rendszert a nyelvhasználati dinamizmus jellemzi, a fogalmi szerkezetek és műveletek 

dinamikája (amelyben a szerkezet a nyelvi egység statikus összetevőit adja, a folyamat 

pedig mentális műveletet) A narratíva (a szöveg, a mondat) elemzése kognitív-funkcionális 

keretben figyelembe veszi és vizsgálja a beszélőtársak közötti, interakciós és közösségi 

illetve a valósághoz (beszédhelyzethez, szövegvilághoz) való viszonyt. Ezek a feltételek 

nagyban befolyásolják a nyelvi közlés jellegét. A pszichológiai ágencia vagyis az 

önmagára irányuló figyelem és nyelvi pozicionálás hálózatjellegűen függ össze a narratíva 

tényezőivel.  

„A beszélő és a hallgató a nyelvi kifejezésekkel, grammatikai szerkezetekkel, 

szövegekkel konceptuális tartalmakat konstruál. A nyelv nem tükrözi a valóságot, 

hanem a beszélő mentálisan megkonstruálja a valóság egy részletét leképezési 

viszonyokban. A nyelv nem eszköze, hanem közege a megismerésnek és a 

kommunikációnak. A konstruálás egy esemény, egy jelenet feldolgozó (elemző) 



 44

megértése és fogalmi megalkotása valamilyen módon, több lehetséges módozat 

közül.” (Tolcsvai Nagy 2011: 31) 

 

Vizsgálatok 

 

Dancygier (2005, 2012) irodalmi művek elemzését végzi a blending (vagy mentális terek, 

Fauconnier 1994, Fauconnier és Turner 2002) elmélete alapján. Arra keresi a választ, hogy 

az olvasás során hogyan konstruáljuk meg a történeteket, hogyan hozzuk létre a jelentést – 

mentális, nyelvi vagy kulturális konstruktum? Az irodalmi művekre (pl. William 

Shakespeare, Mihail Bulgakov) nyelvi műtermékekként tekint, amelyekben az irodalmi 

jelentés kiemelkedését keresi.  

A kognitív nyelvészeti keretben elvégzett narratívaelemzés célja Dancygier munkáiban 

(2005) egyrészt megjelenik abban, hogy a blending stratégiák feltárásával jellemezhető egy 

író narratív stílusa valamint a blending összefüggésbe hozható a narratív perspektívával és 

bizonyítható, hogy a narratívák nézőpontjának értelmezése szoros kapcsolatban áll a 

blendinggel. Dancygier (2012) amellett érvel, hogy a történetek nyelvi konstrukciók is (a 

jelentéskonstukciós és nem a szociális konstrukciós értelemben), ezért a nyelvi 

választásokat a narratívában tekinthetjük elsődlegesen retorikainak, de alapvető 

kapcsolatuk van a nyelv struktúrájával, ezért a narratív struktúra meghatározásakor a 

jelentést is vizsgálni érdemes. Dancygier (2012) az alábbiakat vizsgálja: 

- a narratív teret a mentális tér mintájára határozza meg (és összefüggésbe hozza a 

szövegvilág fogalmával is, a kettő között a különbség az, hogy az utóbbi inkább szöveg-

vezérelt, miközben inkább a diskurzus elemzését végzi, nem a nyelvészeti koncepciók 

megvilágítását), 

- a narratív szereplőket, szerzői szerepeket,  

- a narratív perspektívát, a referencialitás (elsősorban a névmásokkal kifejezettet),  

- a testiesültség és a fikciós elme kapcsolatát,  

- a beszéd és a gondolkodás megnyilvánulását a narratívában  

 Tátrai (2000, 2002, 2005) az egyes szám első személyű formák elbeszélésbeli 

szerepéhez kapcsolódó pragmatikai funkciókat elemzi funkcionális nyelvészeti keretben 

irodalmi szövegekben. 
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A pszichológiai ágencia megkonstruálása 

 

Hogyan konstruáljuk meg a pszchiológiai ágencia konceptuális tartalmát egy 

megnyilatkozásban? 

Elfogadott nézet bizonyos (formális) nyelvészeti és kognitív tudományokban, hogy a 

nyelv egy külön modul az elmében, így az nem nem értelmezhető más kontextusokban, ez 

abból a téveszmméből ered, hogy a nyelv túl formális és túlságosan köthető sturkturális 

mintázatokhoz ahhoz, hogy a mondatnál nagyobb egység leírására hasznos legyen. Ez sok 

jelenség leírásában igaz lehet, de nem egy olyan társadalomtudományi jelenség leírásában, 

mint a pszichológiai ágencia. A kognitív nyelvészet egy olyan nyelvészeti diszciplina, 

amely a jelentéskonstrukciót egy folyamatnak tekinti, amely több nyelvi szinten átível és a 

jelentés nem vezethető le egy egyszerű konstruktumra. Épp ellenkezőleg: a kognitív 

nyelvészeti vizsgálatok arra ösztönöznek, hogy egy jelentés megragadásában egyrészt 

tarsuk meg a szelektálás és a szükítés opcióját, úgy, hogy lehetőséget hagyunk az új 

konfigurációk felbukkanására. (Dancygier 2012) 

Minden mentális tevékenység a figyelem irányításával jár, társas irányítása a 

kommunikáció alapfeltétele. „A nyelvi egységek, morfémák, szavak, mondatok, 

szövegrészletek jelentésszerkezetük révén mind meghatározott reprezentációkra irányítják 

a beszélő és a hallgató figyelmét” (Tolcsvai Nagy 2011: 32) A nyelvi egységek 

feldolgozása egy fogalmi tartományban történik, amely lehetővé teszi, hogy 

összpontosítva, a pillanatnyi figyelmi keret nyelvi (fogalmi) és nem nyelvi (pl. biológia – 

emlékezeti kapacitás korlátozottsága) lehetőségeit kihasználva történjen. A figyelmi keret a 

nézőpont függvénye és a szövegvilággal is kapcsolatban áll. A figyelem fókusza a nyelvi 

kifejezés egy vagy néhány entitására irányul: amelyre irányul, az előtérben áll, a többi 

háttérben van, az előtérben álló entitás a konceptuális alap. A szemantikai 

megkonstruálástól függ, hogy az előtér-háttér viszonyt hogyan profiláljuk. A háttér (alap)  

konceptuális tartalma a nyelvi kifejezés hatóköre. Ez – mint majd bemutatjuk – a 

pszichológiai ágencia konstruálásának szempontjából a thematikus szerepeknél és a topik-

fókusz jelenségnél válik fontos magyarázó elvvé. 

A kognitív szemantika szerint a közvetlenül tapasztalható entitások (pl. egó, én-

érzések, testi érzetek) illetve a kategóriamegnevezések fogalmai, nyelvi kifejezései 

könnyebben hozzáférhetők, mert gyakran használt kifejezések a beszélő és a hallgató által 

is, lényegében konvencionalizáltak. Ezek az entitások könnyen válnak feltűnővé pl. egy 

mondat alanyává. 
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A narratívában a nézőpont mindig az elbeszélőé, ő a kiindulópont, ahonnan egy dolgot, 

egy jelenetet szemlélünk. „A nyelvi kifejezések perspektivikus jellege a közlés 

személyközi jellegéből is ered, a beszélő és a hallgató közösen horgonyozza le (azonosítja) 

az entitásokat és a folyamatokat.” (Tolcsvai Nagy 2011: 35) A kiindulópontnak Sanders és 

Spooren (1997) három fajtáját különböztette meg (referenciális központ, semleges 

kiindulópont, „tudatosság szubjektuma”) (részletesen lásd. később), formailag  a nyílt 

(testes jelölővel) és nem-nyílt kiindulópontokat különböztetjük meg. 

„hogy hogyan történik a diskurzus során alkalmazásba vett (mondhatni: funkcionáló) 

nyelvi szimbólumok lehorgonyzása (grounding) a diskurzus világában, szorosan összefügg 

a diskurzusvilágban történő (referenciális) tájékozódás lehetőségeivel. Ezekre pedig 

alapvetően befolyással van az, hogy a diskurzus résztvevői közül ki és hogyan irányítja a 

referenciális helyzet feldolgozását, ki és hogyan határozza meg, hogy honnan 

reprezentálódik 

 a fizikai világ – a maga tér- és időviszonyaival együtt (vö. az ’embodied 

grounding” fogalmával (Sinha 1999), amely a nyelvi megismerés fiziológiai-biológiai 

meghatározottságra hívja fel a figyelmet a referenciális értelmezés viszonylatában), 

 a társadalmi világ – a maga személyközi viszonyaival együtt (vö. a ’discoursive 

grounding’ fogalmával, amely a nyelvi megismerés társas-kulturális 

meghatározottságára hívja fel a figyelmet a referenciális értelmezés viszonylatában) 

továbbá 

 a mentális világ – amely a diskurzusvilág szereplőinek mentális állapotait 

(szándékait, vágyait, hiedelmeit, érzelmeit) jeleníti meg, és rámutat arra, hogy a 

’szubjektumhoz kötöttség’ (Brunner 1986) a nyelvi megismerés alapvető jellemzője, 

hiszen a fizikai és a társadalmi világ is az elmében reprezentálódik.” (Tátrai 2009: 368) 

A pszichológiai ágencia fogalmának konstruálásához társítható nyelvi jellemzők 

ugyanolyan komplex rendszert alkotnak, mint maga a leírni kívánt fogalom. Három olyan 

témakört találtunk, amellyel az általános és a kognitív nyelvészet foglalkozik, és amelyek 

által felépíthető a pszichológiai ágencia nyelvészeti körülírása és jellemzése. 1) A 

thematikus szerepek, mint az én (én-érzet, én-tudat, individuum–kommunion stb.) helye, 

szerepe a narratívumban, 2) a szerzőség/szerzőiség (protagonista–antagonista, ágens–

áldozat stb.) megjelenése és a 3) perspektivizáció (nézőpont) és szubjektivizáció mint az 

attitűdök, gondolatok kifejezőeszköze. A pszichológiai ágencia nyelvi konstruálásának 

eszköze a deixis és a modalitás. 
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A nyelvi jelenségek bemutatásakor a típus és megvalósulás elvét követjük, itt a 

jelenség prototopikus szerkezetét mutatjuk be, a vizsgálatok fejezetben pedig a 

megvalósulás formáit. Langacker (1987) nyomán egy kifejezés vagy jelentésszerkezet 

bemutatásakor arra törekszünk, hogy meghatározzuk azt, hogy „mit profilál, azaz mit jelöl, 

mi áll a figyelem középpontjában az előhívott fogalmi tartalmon belül.” (Tolcsvai Nagy 

2011: 45) A szerkezetek bemutatásakor a trajektor, elsődleges figura és landmark, 

másodlagos figura megnevezéseket használjuk7. 

 

Thematikus szerepek 

 

A thematikus szerepek leírják, hogy milyen az alannyal jelölt személy részesedése a 

mondatban leírt eseményben. A thematikus szerepek tisztázása az ágencia terminológiai 

egyezése miatt is fontos célunk és azért is, mert ezt tekinthetjük az ágencia legkisebb 

egységű nyelvi jelölőjének. 

Lehet aktív szereplő, cselekvő (Ágens, AG), egy pszichikai folyamat átélője 

(experiens vagy átélő, EXP), passzív résztvevő (téma, TH) vagy egy változás elszenvedője 

(patiens vagy elszenvedő, PAT), lehet továbbá természeti erő (TE) vagy instrumentum, 

eszköz (INS). 

„A thematikus szerepek a szintaxis és a szemantika között közvetítenek, egyrészt a 

mondatok szemantikai értelmezéséhez nyújtanak segítséget, másrészt megszabják 

az ige argumentumaihoz kapcsolódó grammatikai funkciókat.” (Kiefer 2007: 214.) 

Az igék eseményszerkezetes leírásában a thematikus szerepeket predikátumnak tekintik, 

amelynek egyik argumentuma az eseményszerűség, a másik pedig az ige vonzata. 

Ábrázolása: 

 

ÁGENS (x,e) & PATIENS (y,e) & INSTRUMENTUM (z,e) 

 

Vagyis: „Az e esemény x argumentuma ágens, y argumentuma patiens és az argumentuma 

instrumentum szerepű.” (Kiefer 2007: 215) 

A thematikus szerepek száma vég nélkül szaporítható – Kiefer (2007) arra jut, hogy le 

kell arról mondani, hogy minden főnévi szerkezethez hozzá lehet rendelni egy thematikus 

                                                 
7 “A trajektor a ‘röppálya’ jelentésű trajectory szóból ered, itt ‘ami valamihez képest előtérbe kerül és e 
viszonyban határozható meg’ jelentésben, de nem feltétlenül ‘mozgó’ jellegű, jelentése a landmark 
kifejezéssel együtt értelmezhető. A ‘határkő, tájékozódási pont’ jelentésű landmark szó itt ‘amihez képest 
valami más előtérbe kerül és meghatározható’ értelemben használatos.” (Tolcsvai Nagy 2011: 48) 
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szerepet. Javasolja a protoágensi és protopatiensi szerepek bevezetését, előbbit, ha az 

ágensre vonatkozó összes implikáció jelen van (szándékosság, kauzativitás, percepció, 

okozó, mozgás, független létezés), utóbbit, ha a patiensre vonatkozó összes összes 

implikáció jelen van (állapotváltozás, irányulás, okozat, nem vesz részt mozgásban, nem 

független az eseménytől). 

Frawley (1992) definíciója szerint a thematikus szerepek nyelvileg releváns 

szemantikai kapcsolatok predikátumok és argumentumok között. Két csoportra osztja a 

thematikus szerepeket: résztvevő és nem-résztvevő szerepekre, a résztvevő szerepeken 

belül megkülönbözteti a logikai cselekvő, logikai recipiens és térbeli szerepeket. Összesen 

12 thematikus szerepet jellemez részletesen (2. ábra), de további thematikus szerepek 

létezését sem vonja kétségbe (a szakirodalom 18–25 thematikus szerepet is 

megkülönböztet). 

A résztvevői thematikus szerepek azok az információkat tartalmazzák, hogy „Ki kivel 

mit csinált”, a nem résztvevői thematikus szerepek pedig a körülményeket: „Miért, hol, 

mikor, hogyan?” (Frawley 1992: 202). Más megközelítésben (vö. Halliday 1970) a 

résztvevői thematikus szerepek kötelezők, a nem-résztvevői szerepek választhatók, 

Halliday (1970) ezzel a grammatikai kódoltságukra is utal: előbbi közvetlenül, utóbbi 

közvetetten érhető tetten, Halliday (1970: 149, idézi Frawley 1992: 202). 

 

3. ábra A thematikus szerepek csoportosítása Frawley (1992) nyomán 

Thematikus szerepek (Frawley 1992)

Résztvevői 
(Participant)

Nem-résztvevői 
(Non-participant)

Logikai cselekvő
(Logical Actors)

Logikai recipiens
(Logical Recipients)

Ágens 
(Agent)

Szerző
(Author/Effector)

Eszköz 
(Instrument)

Patiens
(Patient)

Experiens
(Experiencer)

Beneficiens
(Benefactive)

Térbeli szerepek
(Spatial roles)

Téma
(Theme)

Forrás
(Source)

Cél
(Goal)

Hely
(Locative)

Indok
(Reason)

Szándék
(Purpose)
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Az ágens az elsőszámú résztvevő cselekvő, a predikátum szándékos, aktív bemutatója. Az 

ágens általában élő, leginkább humán, és éppen ezért gyakran köthető olyan mentális 

folyamatokhoz mint az akarat, intencionalitás, felelősség. Az ágens klasszikusan valamely 

cselekedet végrehajtója, elindítója, képes akaratlagos cselekvésre. Szintaktikai szerepe 

szerint alany. 

 

(1) Péter kinyitotta az ablakot. 

4. ábra Az ágens thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 

 
 

A szerző abban különbözik az ágenstől, hogy nem közvetlen okozója, befolyásolója a 

tevékenységnek. A különbség a tevékenység okának belső vagy külső jellegétől függ. A 

szerzőt nem jellemzi az intencionalitás vagy a felelősség, lehetővé tesz bizonyos 

tevékenységek létrejöttét, de nem közvetlenül okozza azokat. Lehet alany és tárgy is. 

 

(2) a. Péter lesodródott a folyón. 

       b. Pétert lesodorta a folyó. 

 

5. ábra A szerző thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 

 

 

Az eszköz, amelynek segítségével létrejön a cselekvés vagy valami keletkezik.  

 

(3) Vérrel kötöttek szerződést. 
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6. ábra Az eszköz thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 

 
 

Ha a három logikai cselekvő ágenciaszintjét vizsgáljuk, akkor ágens > szerző > eszköz 

sorrend fog előállni, az ágensek a cselekvés közvetlen okozói, az eszközök az ágensek 

eszközei, hogy létrehozzák a cselekvést, a szerző szerep valahol a kettő között 

helyezkednek el.  

 

A patiens logikai recipiens, entitás, amely befogad, elszenved valamilyen szituációt, 

valamely cselekedet hatással van, állapotváltozás megy végbe. Szintaktikailag tárgy 

funkciót töltenek be, pragmatikai szempontból másodlagos fókusszal (Givón 1984: 169-83, 

idézi Frawley 1992: 211). 

 

(4) A nagymama megfőzte az ebédet. 

 

7. ábra A patiens thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 
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Az experiens a megtapasztaló, átélő entitás, amely tudatában van a cselekvésnek vagy 

állapotnak, de nem kontrollálja azt. Nem mindig alany, pszichikai állapotot, mentális 

folyamatot jelent, amelyet a percepciós igék fejeznek ki legpontosabban. 

 

(5) Károly megérezte a kávéillatot. 

 

8. ábra A patiens thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 
 

 
 

A benficiens olyan entitás, akinek érdekében megtörténik egy cselekedet, végrehajtanak 

egy feladatot. Tipikusan van egy ágens is a mondatban 

 

(6) A tanár megtartotta az órát a diákoknak. 

9. ábra A patiens thematikus szerep kognitív jelentésszerkezetének ábrázolása 
 

 

 

Frawley (1992) Foley és Van Valin (1984) nyomán bevezeti a cselekvő és elszenvedő 

makroszerepeket, a thematikus és grammatikai szerepek kapcsolatának tisztázására. A 

cselekvő és elszenvedő kategória különbségei a tranzitivitásban ragadhatók meg. A 

cselekvő olyan résztvevőt feltételez, amely jelen van, hatása van, irányítja és kontrollálja a 

szituációt, az elszenvedő olyan, amit valamilyen hatás ér valamilyen módon. Tipikus 

cselekvők az ágensek és a szerzők, tipikus elszenvedők a patiensek. Szemantikai 
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szempontból a cselekvő-elszenvedő hierarchia egyszerűen megragadja a szemantikai 

involválódást (9. ábra). 
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10. ábra A cselekvő és a tétlen makroszerepek hierarchiája (Forrás: Frawley 1992: 237) 
 

CSELEKVŐ

TÉTLEN

Ágens

Szerző

Locativus

Téma

Patiens

 

 

A magyar nyelv nem tartozik azon nyelvek közé, amelyekben az összetevők mondatbeli 

helye azok mondatrészi szerepét tükrözik. Tekintettel arra, hogy a magyar mondatban az 

egyes összetevők szintaktikai szerkezetben elfoglalt helye nem kell, hogy tükrözze azok 

mondatrészi funkcióját (mivel az a ragokból leolvasható) a szintaktikai szerkezet szerepet 

tud vállalni az információ strukturálásában. Az információs szerkezetet leírja a mondat 

topik- és fókusz-pozíciója. (Kiefer és Gyuris 2006) 

A mondat topik- és fókusz-pozíciója a közölt információt strukturálja, egy eszköz arra, 

hogy megkülönböztessük a mondatban az újnak tekintett információt azoktól, amelyek már 

előzetesen elhangzottak. A megkülönböztetés általában prozódiai (hangsúly és intomáció) 

vagy mondattani eszközökkel történik. 

A mondat információs struktúrájának vizsgálata alapján lehet megállapítani, hogy 

melyek az új és melyek a szövegelőzményekhez köthető információk. 

A mondat topikja más néven logikai vagy pszichológiai alanya az a személy, dolog 

stb., amiről a mondat többi része, a logikai vagy pszichológiai predikátum valamilyen 

információt közöl.  A magyar mondat topik-pozícióban előforduló kifejezései nem minden 

esetben azt a dolgot nevezik meg, amiről a mondat szól, tehát nem minden esetben 

rendelkeznek a topik szemantikai tulajdonságával. 

A kategorikus állításokat kifejező mondatok – a logikai alanyt és a logikai 

prediktáumot kifejező részre bonthatók, és úgy tekinthetők, mint amelyek a logikai alany 

vmely tulajdonságát írják le. Pl. János találkozott Julival. 
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Thetikus állításokat kifejező mondatokban nincs olyan kifejezés, amely a mondat 

logikai alanyát nevezné meg (Mi történt? MI van?) pl. Villámlik. 

Ez nem jeleneti azt, hogy nincs logikai alanyuk, pl. értelmezhetők úgy, hogy egy implicit 

idő- vagy hely-argumentumról szólnak. Bár minden mondatnak van logikai alanya, azaz 

szemantikai értelemben vett topikja, nem minden mondatban jelenik meg ez a logikai 

alany a felszínen, illetve a topik-pozícióban.  

A fókusz az új, nem előfeltételezett, az előző diskurzusból nem kikövetkeztethető, 

illetve nem megjósolható információ (ami a mondat által kifejezett állítást megkülönbözteti 

a mondat előfeltevéseitől), illetve az azt kifejező összetevőt (Halliday 1967). A fókusz 

alkalmas arra, hogy a mondat jelentésének egy elemét szembeállítsa annak lehetséges 

alternatíváival. 

Normál/nem kontrasztív és kontrasztív fókusz (Chafe 1976) (É. Kiss 1998: információs 

és azonosító fókusz) attól függően, hogy a szövegelőzményhez képest megjelenít 

információt vagy szembeállító funkciót tölt be. bizonyos nyelvek (pl. angol) a fókusz két 

funkciója általában különböző mondattani eszközök segítségével valósul meg (új 

információ: eldöntendő vagy kiegészítendő kérdés megválaszolására lapszórendű 

mondatok – az új információ helyét prozódiai eszközök jelzik; szembeállítás: jelölt 

konstrukciók) 

Bizonyos mondatokban az ige maga viselkedik szemantikai fókuszként, mivel ez 

hordozza a szövegelőzményhez képest új információt. Igekiemelést tartalmazó mondatok 

típusai: verum fókuszos mondat: a mondat által kifejezett állítás igazságát hivatott jelölni. 

Nemcsak az igekötő, de egyéb igemódosítók is az ige előtt helyezkednek el. Egzisztenciális 

mondat: a mondat által leírt típusú esemény legalább egyszer már megtörtént. Az 

igemódosító az ige mögött áll. 

Főnévi kifejezések, amelyek nem fordulhatnak elő a fókusz-pozícióban (még ha a 

fókusz szemantikai tulajdonságával rendelkeznek is): univerzális determinánst tartalmazó 

kvantoros kifejezések pl. minden; is-es kifejezések. (Kiefer és Gyuris 2006) 

 

A thematikus szerepek hatóköre a mondat, azt mutatják meg, hogy egy alany milyen 

szerepet tölt be a mondat információs struktúrájában. Ebből a szempontból fontos 

információs értéke van a pszichológiai ágencia leírásában, de csak részben, ugyanis a 

pszichológiai ágencia, a narratív pozicionálás ennél több összetevős és nagyobb hatókörű, 

ugyanakkor nagyon bonyolult szerkezetű a thematikus szerepek automatikus megragadása, 

ugyanis . magyar nyelvre egyelőre nincs létrehozva thematikusszerep-felismerésben 
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felhasználható strukturált szemantikai erőforrás vagy annotált korpusz (lásd pl. Márquez és 

mtsai 2008). A MetaMorpho (Prószéky és Tihanyi 2002) képes bizonyos igékhez tartozó 

thematikus szerepeket felismerni, amelyet szabályalapú koreferencia-feloldással is támogat 

(Miháltz 2008), habár csak viszonylag kevés számú ige mellett. A Vincze Orsolya és 

Gábor Kata által megalkotott NooJ protézisgráf a MetaMorpho által thematikus szereppel 

felcímkézett igei bővítményeket találja meg.” (Ehmann és mtsai 2011: 235) 

  

A szerző megjelenése a szövegben8 

 

A szerző szerepét elsősorban az irodalmi művek és az önéletrajzi beszámolók elemzésekor 

vizsgálták. 

A narratív pszichológiai és nyelvészeti elemzés alapján Pólya (1999) megállapítja, 

hogy az egyes szám harmadik személyű narrátorok más szereplőkkel megtörtént 

eseményeket mondanak el, nincs önéletrajzi megfelelőjük (kivéve, amikre nem mi 

emlékszünk és átvesszük), míg az egyes szám első személyű narrátorok olyan eseményeket 

beszélnek el, amelyeknek korábban önmaga is része volt vagyis a narrátor egyben az 

elbeszélés egyik szereplője pl. önéletrajzi elbeszélések. 

A narrátor és szereplők viszonyáról Pólya (1999) az alábbi megkülönböztetést teszi: a 

harmadik személyű narrátor lehet a) mindentudó elbeszélő (pl. szereplők belső világa is 

megjelenik), b) omnipotens narrátor: még csak nem is sugallja, hogy részese az 

eseményeknek, mégis a helyzet ismerőjeként lép fel (az olvasó/hallgató számára ettől lesz 

életszerű) vagy c) a narrátor és a szereplő eltávolodik egymástól. Az első személyű 

narrátor esetén a történetnek vannak más szereplői is, akik csak harmadik személyű 

narrátorként jelenhetnek meg vagy az első személyű narrátor (felidéző) és szereplőként 

megjelenő (átélő). Az „önéletrajzi emlékek felidézésekor a személyek különbséget tudnak 

tenni aszerint, hogy az emlékeikhez kapcsolódó vizuális képzeteikben kívülről vagy az 

eredeti helyzetükkel megegyező nézőpontból látják önmagukat” (Pólya, 1999: 173) 

Az emlék fenomenális tulajdonságaként értelmezett perspektíva vizsgálata Nigro-

Neisser (1983/1992, idézi Pólya 1999) az alábbi megkülönböztetéseket teszik a beleélő és 

a  megfigyelő perspektívájú emlékek között: az emocionális ill. tudatos emlékek több külső 

                                                 
8 A fejezet része a szerző egyik publikációjának: Kaló Zsuzsa és Rácz József (2012): Kvalitatív 

drogkutatások - a szerzői (kutatói) identitások. In: Bodor Péter (szerk): Emlékezés, Identitás, 
Diskurzus. L’Harmattan, Budapest. Megjelenés előtt. 
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perspektívát, a régebbi vagy élénk emlékek több megfigyelő perspektívát, a tárgyi 

körülmények több külső perspektívát tartalmaznak. 

A narratív perspektíva nyelvi elemzése során három aspektust emel ki: 1) modalitás (a 

megnyilatkozás tartalmát személyes vagy társas vonatkozású ismeretei alapján minősíti – 

faktív, episztemikus, deontikus), 2) idézett beszéd (másoktól vagy korábbi önmagától 

idézett megnyilatkozások vagy tudattartalmak megfogalmazása – egyenes vagy függő 

beszéd vagy implikált perspektíva), 3) deixis (a beszélő személy szituációját a szavak 

jelölik - személy, hely, idő, szociális és diszkurzus deixis).  

Tátrai (2000) a szövegnyelvészet és az irodalomtudományi elbeszéléselmélet 

összehangolásával irodalmi szövegek alapján a szerzőiséget és az elbeszélő pozicionálását 

az alábbiak szerint rendezi csoportokba. 

 

1. Táblázat Az „én”-nek az elbeszélő szövegekben betöltött kettős szerepének 
megkülönböztetése. (Forrás: Tátrai 2002) 

 

   implicit elbeszélő-én  explicit elbeszélő-én  

ő-elbeszélés  az elbeszélő „én” hiánya

az elbeszélt „én” hiánya  

az elbeszélő „én” megléte

az elbeszélt „én” hiánya  

én-elbeszélés  az elbeszélő „én” hiánya

az elbeszélt „én” megléte 

az elbeszélő „én” megléte

az elbeszélt „én” megléte 

 

 

Perspektíva/perspektivizáció9 

 

Perspektíva: mivel általában a beszélők és írók olyan dolgokról számolnak be, amelyek 

velük történtek, vagy olyan események, amelyekben részt vettek, a nézőpont általában a 

beszélőé (Chafe 1994: 132), de a nézőpont áttevődhet egy másik szereplőre is – ez azt 

jelenti, hogy a beszámolók nem feltétlenül mindig egy nézőpontból kerülnek bemutatásra. 

A szöveg szemantikai reprezentációja érdekében a szöveg jelentését a személyes 

forrásoknak kell tulajdonítani (Palacas 1993: 239). Mivel minden megnyilatkozás 

tulajdonképpen szubjektív (tehát a mindenkori beszélő nézőpontjából való), ezért a 

                                                 
9 A fejezet része a szerző egyik publikációjának: Kaló Zsuzsa és Rácz József (2012): Kvalitatív 
drogkutatások - a szerzői (kutatói) identitások. In: Bodor Péter (szerk): Emlékezés, Identitás, Diskurzus. 
L’Harmattan, Budapest. Megjelenés előtt. 
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szubjektív kifejezés nem túl informatív – ezért Sander és Spooren (1997) a következő 

distinkciót javasolja: csak akkor szubjektív egy beszámoló, ha abban valamilyen érzelmi 

vagy gondolati elem megjelenik pl. az (1)-es mondat nem szubjektív, de a (2)-es és a (3)-as 

igen (Sanders és Spooren 1997 példái alapján): 

 

(7) János Párizsban van 

(8) a. Mária szerint János Párizsban van. 

      b. Szerintem János Párizsban van. 

 (9) János szereti Párizst. 

 

Szubjektivizáció10 

 

A szubjektivitás fogalma Lyons (1982: 102) szerint: a természetes nyelvekben 

megnyilvánuló azon természetes eljárási mód, amely során a lokúciós ágens kifejezi 

magát, attitűdjeit, gondolatait. Langacker és Traugott alapozta meg a funkcionális-kognitív 

nyelvészetben a szubjektivitás nyelvészeti kereteit. 

Langacker (1999) szerint a szubjektivizáció elsősorban szinkrón jelenség, de 

diakronikus jellege is megjelenik abban, ahogyan az alany/szubjektum objektív 

megkonstruálása csökken. Ennek a csökkenésnek következményei vannak a 

grammatikalizációra, amelyet a szinkrón elemzéssel és leírással tudunk feltárni. A 

szubjektivizációt négy fő paraméter határozza meg:  

a) a státusz változása (aktuális-potenciális, specifikus-általános),  

b) a fókusz változása (attól függően, hogy mely elemek kerülnek a figyelem 

középpontjába),  

c) a tartományok változása (fizikai interakció-szociális vagy tapasztalati),  

d) a cselekmény, aktivitás helye. (Langacker 1999: 155-6). 

 

Traugott és munkatársai (2002) elméleti keretében a szubjektivizáció, mint dikaronikus 

folyamat kerül elemzésre. A szubjektivizáció az a folyamat, amelyben a jelentések egyre 

közelebb kerülnek a beszélő szubjektív elképzeléseihez vagy attitűdjeihez. (Traugott 1989: 

31). A szemantikai változást három fő tendenciában határozza meg: a) váltás a külső 

                                                 
10 A fejezet része a szerző egyik publikációjának: Kaló Zsuzsa és Rácz József (2012): Kvalitatív 
drogkutatások - a szerzői (kutatói) identitások. In: Bodor Péter (szerk): Emlékezés, Identitás, Diskurzus. 
L’Harmattan, Budapest. Megjelenés előtt. 
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leírásokból a belső értékelések felé, b) szövegszintű és metanyelvészeti kiterjesztések, c) a 

beszélő nagyobb szintű bevonása. (Traugott 1989: 34-35). Következésképpen, ha egy 

szótári elem vagy konstrukció a szociofizikai referenciavilágában megalapozott, valószínű, 

hogy idővel a beszélők olyan poliszémiákat hoznak létre, amelyek a beszélő 

referenciavilágában megalapozottak, vagyis az érvelésben, a hiedelmekben vagy a 

diskurzushoz kötődő metatextuális attitűdben. Habár Traugott diakronikus szemléletben 

kezeli a szubjektivizációt, megjegyzi, hogy a szubjektivizáció a szemantikai változásnak 

egy olyan kiterjedt tendenciáját mutatja, amelynek különböző területei vannak, úgy, mint a 

szótári elemek változása, az evidenciális és episztemikus tartományok változása, a lokúciós 

igék (pl. ígér, ellenáll) határozószók performatívvá változása. A közös nevező ezekben a 

folyamatokban a beszélő nézőpontjának hangsúlyozása. Traugott szerint tehát a 

szubjektivizáció nem csökkenéssel jár együtt, hanem egy pragmatikai megerősödéssel 

vagy gazdagodással. (Traugott 1999: 188) 

 

Sanders és Spooren (1997) példái alapján bemutatva: az (7)-es mondatban nincs 

szubjektivizáció, míg a (8 a, b) mondatokban a „János Párizsban van” kijelentés szorosan 

köthető Máriához és a beszélőhöz. Ugyanígy, ha a közlés tartalmaz egy szellemi/lelki 

állapotra utaló kifejezést pl. szereti (9), a szubjektivizáció impliciten történik meg, mert azt 

feltételezzük, hogy a szereplő szellemi/lelki állapotát tükrözi. 

Vagyis a nézőpont akkor válik szubjektívvé, ha a beszélő expliciten kinyilvánítja, azt 

vagy köti valakihez. Tehát a szubjektivizáció kétféleképpen kivitelezhető: 

- a beszélővel való kapcsolatban – szubjektivizáció 

- kapcsolat a beszélőtől független konkrét vagy absztrakt személyekkel – 

perspektivizáció. 
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11. ábra Egy episztemikusan módosított megnyilatkozás beágyazott perspektívában 
ábárzolása. ’Károly azt gondolja, hogy Jánosnak otthon kellett maradnia.’ 
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B: Bázis (diskurzus valóság)
I: Beszélő/Tudatosság
K: Károly
M1: Perspektíva altartomány
P: Propozíció: János otthon maradt.
PM: Módosított propozíció: Jánosnak otthon kellett maradnia.
PM’: PM másolata B-ben
M2: Modális altartomány

PM

I=K

M1

gondolja
kell

 

 
A perspektivizáció és a szubjektivizáció kognitív reprezentációja 

 

Langacker (1987) alapján Sanders és Spooren (1992) a kiindulópontok három fajtáját 

határozza meg: 

1) „a kiindulópont a mindenkori beszélő kiindulópontja, ez a referenciális központ. 

Kifejtő jelölője az első személy és a jelen idő, de lehet kifejtetlen. Az éppen beszélő 

tudatos entitás, aki önmagára tud utalni az E/1 formával. 

2) A kiindulópont a semleges kiindulópont, egy mondatbeli szereplő fogalmi 

perspektívája. Azáltal nyithat meg egy kiindulópontot, hogy maga az entitás fogalma, 

jelentése megnyit egy fogalmi tartományt, amely meghatározza, hogy e fogalmi 

tartományba mi kerülhet. Abban ez értelemben semleges, hogy nincs köze a 

szövegvilág aktuális tér-idő- rendszeréhez. Egy szövegben vagy szövegrészletben 

(akár mondatban) több semleges kiindulópont is lehetséges. 

3) A kiindulópont a „tudatosság szubjektuma”: az a beszélő, vagy szöveg szereplője, 

aki felelős az információért, akitől származik az információ.” (Tolcsvai Nagy 2011: 

36) 

A természetes nyelvekben több módja van a deiktikus központ kijelölésének: különböző 

szemantikai vagy szintaktikai szerkezetek pl. ellentétes predikátumok (ad–vesz), ergatív 
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predikátumok (a labdát gurítani–a labda elgurul), deiktikus distinkciók (jön–megy) és 

anaforikus distinkciók (János megütötte Marit. – A szomszédomat megütötték.). A 

referenciapont kiválasztása kifejezi a beszélő érzelmeit, hozzáállását az adott személlyel 

vagy dologgal kapcsolatban. Alap pozícióban a referenciaközpont megegyezik a 

„tudatosság szubjektumával”, amely megegyezik egyéb deiktikus központokkal illetve a 

beszélővel. 

 

A pszichológiai ágencia megkonstruálásának nyelvi jegyei: modalitás, deixis 

 

Modalitás 

 

A modalitás Kiefer (2000) meghatározása szerint szemantikai kategória, de összefügg a 

beszédaktussal és a mondatfajtákkal.  

„A beszélői attitűd jelölése az a művelet, amellyel a beszélő egy állítást nem 

tényként, nem létező realitásként ábrázol, hanem saját viszonyát rávetítve a 

mondatot nem valóságábrázolóvá teszi. Ha a mondat nem valóságábrázoló, akkor a 

benne lévő „állítás” nem tagadható, nem feltételezhető és általában nem 

kérdezhető.” (Kiefer 2000: ) 

Az attitudinális operátorok modális alapértéket vagy az egyéb modális értéket 

meghatározó beszélői értékelést hordoznak, a propozicionális operátorok (pl. tagadás, 

konjunkció, diszjunkció): kijelentésekkel műveletet végző operátorok. 

„Minden mondatnak van modális értéke. A mondat modális értéke a mondatban 

szereplő, beszélői attitűdöt kifejező operátorok révén jut kifejezésre. A mondat modális 

értéke kimerülhet a modális alapértékben, de hordozhat más modális értéket is. Egy 

mondatban egynél több modális operátor is előfordulhat.” (Kiefer 2005: 36)  

Tágabb értelemben minden mondat modális, ami nem tényt közöl. 

Kétfajta modalitást különböztetünk meg: deontikus és episztemikus: 

1. deontikus: az a fajta modalitás, amelynek alapját egy szabályrendszer alkotja 

(kötelező, tilos, szabad melléknév, tilt, megenged, megparancsol, felment stb. ige) 

2. episztemikus: általunk ismert tények (vagyis ezen tényeket kifejező állítások) 

,ismereteinkre épülő lehetőséget ill. szükségszerűséget kifejező modalitás 

(kell segédige, hat/het, valószínűleg módosító határozószó, bizonyára módosítószó, úgy 

hiszem módosító mondatrészlet). A szubjektív episztemikus a beszélő szubjektív 
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preferenciáin alapulnak, az objektív episztemikus a beszédháttér ismeretében objektív 

módon ellenőrizhető, hogy igaz vagy sem. 

Létezik egy harmadik fajta modalitás az aletikus modalitás, de ez inkább logikai 

alapfogalom, nem játszik fontos szerepet a természetes nyelvekben. Egy kijelentés 

szükségszerűen igaz, ha minden körülmények között igaz, tehát igazsága nem attól függ, 

hogy a világ milyen. Zérus beszédháttér jellemzi: nem kell a lehetségest és a szükségszerűt 

beszédháttér segítségével explikálnunk. 

 

2. Táblázat A modalitás fogalmának kiterjesztése az érzelmi-értékelő (faktív) attitűdökre 
(Forrás: Murvai 1982: 65-80) 

 
Modalitásfajta Alapkategóriája Metaállításai, értékei 

Episztemikus BIZTOS BIZTOS p 

KÉTES: nem biztos p 

VALÓSZERŰ: nem biztos, hogy nem 

p 

KIZÁRT: biztos, hogy nem p 

Deontikus KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ p 

FAKULTATÍV: nem kötelező p 

MEGENGEDETT: nem kötelező nem 

p 

TILTOTT: kötelező nem p 

kívánságmodalitás 

(buletikus) 

AKAR, ÓHAJT  

érzelmi (affektív) KEDVEZŐ, 

KEDVEZŐTLEN 

 

 

Szubjektív és objektív a nyelvi modalitásban 

 

Kugler (2009) kétfajta értelmezését adja a szubjektív és objektív megjelenését a nyelvi 

modalitásban: a) a dichotomikus és a b) skaláris értelmezést. 

„A dichotomikus értelmezés teoretikusan a szubjektív episztemikus modalitásban a 

beszélő a mondat ’[én] úgy mondom’ (I-say-so) komponensét minősíti; az objektív 

modalitásban az ’[én] úgy mondom’ komponens nincs kvalifikálva, csak a mondat 

propozíciója, az ’az úgy van’ (it-is-so) komponens van minősítve a lehetségesség 

meghatározott foka szerint” (Lyons 1977: 800) 
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Az objektív episztemikus modalitásban a közölt információt a partner tényként kezelheti, 

tényként fogadhatja el. A faktualitás melletti beszélői elkötelezettségnek a nyelvi 

reprezentációban megjelenő következményei azok a műveletek, amelyek a mondaton 

elvégezhetők: tagadás, kérdezés, hipotézisként való kezelés a feltételes szerkezetekben, és 

szintén következmény, hogy vonatkozhat rá faktív predikátum (Lyons 1977: 799). Ez 

egyaránt érvényes a kategorikus állításokra (kijelentésekre) és az objektív modalitású 

mondatokra is. 

A hétköznapi nyelvhasználatban nem mindig alkalmazható egyértelműen, a kategóriák 

közötti határok nem minden esetben élesek (Lyons 1977: 797) 

 

(10) Az orvos hibázhatott. 

(11) A hibás lehetett az orvos. 

(12) A hibás az orvos lehetett. 

 

A skaláris értelmezés szerint az objektivizáció: az esemény, az entitások és viszonyuk 

bemutatása a beszélő szempontjából külső viszonyként (external relationship) (Langacker 

1990: 325), az entitások csak a konceptualizált tartalom első részei. A szubjektivizáció: egy 

objektíven megkonstruált szituáció kiterjesztése szemantikai váltással szubjektív 

konstrukcióvá (Langacker 1991: 215), a szubjektíven megkonstruált entitás vagy viszony 

nemcsak a konceptualizált tartalomnak, hanem a konceptualizáció folyamatának is része. 

(Kugler 2009) 

 

A szubjektum konceptualizációja (Langacker 1991: 130 kk., idézi Kugler 2009): 

 

(13) A lámpa az íróasztal fölött van. – objektív: nincs jelen a létrehozó 

(14) Tegnap esett az eső. – a megynyilatkozó deiktikus centrumként viselkedik, 

tegnap=episztemikus lehorgonyzás 

(15) A lámpa pont fölöttem van. – a beszélő az elrendezés része „on-stage”, közvetlen 

hatókör 

(16) Legalább köszönj vissza tanárodnak, ha már előre köszön(ök)! – tanárodnak=saját 

magát mentálisan áthelyezi (mental transfer), magától függetleníti 

(17) Ez én vagyok a ballagásomon. – referens és szubjektum megegyezik (?) 

 

A szubjektivizáció fokozatai: 
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(18) A műhibából per is lehet. – közepes fokú szubj. (Langacker), többszörös jelöltség, 

tágabb hatókör, de nincs megjelölve 

(19) A műhibából valószínűleg per lesz – indikatív mód, csak a beszélő szerint: 

érvényesség korlátozása 

(20) A műhibából valószínűleg per lehet. 

(21) Úgy vélem, hogy a műhibából per is lehet. – szubj. Legmagasabb foka 

 

A modalitás nem csak attól függ, hogy az igét milyen időben használjuk, hanem attól is, 

hogy a mondat egésze milyen idejű eseményre utal, pl. episztemikus modalitás hat/het 

igével: „szubjektív episztemikus modalitást kifejező mondatok, amennyiben az eseményre 

utaló konkrét tényekről van szó, jövő időben nem használhatók, a beszélő ilyen 

evidenciával a jövőre vonatkozóan nem rendelkezhet” (Kiefer 2000: 57). De a szubjektív 

episztemikus modalitást kifejező valószínűleg módosító határozószó jövő idejű 

mondatokban is előfordulhat. A lesz – jövő időt (igei névszói állítmányként) és 

valószínűséget (modális igeként – következtetésen alapuló valószínűség) is kifejezhet. 

 

(22) Elmehet moziba – nem episztemikus 

(23) Elmehetett moziba – értelmezhető episztemikusan 

 

(24) Elolvashatja az újságot – objektív episztemikus modalitás 

(25) Elolvashatta az újságot – szubjektív episztemikus modalitás 

 

A feltételes mód mindig modális jellegű, mivel nem tényközlő funkciójú, tipikusan óhajtó 

mondatokban fordul elő. Mint mellékmondat mindig modális, azaz egy lehetséges világot 

vezet be, amelyben a főmondatban kifejezett tényállást értékeljük (Magyar Grammatika 

2000). 

A tagadás nem modális kategória, de módosíthatja a modális értelmezést 

 

(26) Nem hiszem, hogy szívesen látnám. 

Nem hiszem, hogy szívesen láttam volna. 

*Nem hiszem, hogy szívesen látom. 

A tagadás és a modalitás hatóköri viszonyai alapján mutatható be a külső vagy belső 

tagadás közötti különbség: 
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(27) Nem lehet, hogy a disznók repülnek. (külső) 

 Lehet, hogy a disznók nem repülnek. (belső) 

 

A határozószók és/vagy a mondatbeli határozók körülményt jelölnek, ha van is modális 

tartalmuk, akkor objektív modalitást fejeznek ki (pl. kötelezően), azaz a szükségszerűséget 

vagy lehetségességet a mondatban lévő állítás részeként (propozicionáltan) jelölik. Ezzel 

szemben a módosítószók a szubjektív modalitás jelölői. A próbák jelentős része erre a 

funkcióra épít, ennek következményeit hasznosítja (Kugler 2009). 

 

Evidencialitások (evidentials) speciális típusai a modális kifejezéseknek, amelyek a 

beszélő bizonyítékainak számát és forrását jelzik, az adott kifejezésben: 

 

(28) Feltehetőleg, János Párizsban van. 

 

A biztosan episztemikus modális kifejezése mellett a feltehetőleg azt fejezi ki, hogy a 

jelenlegi beszélő valamilyen szinten/módon állást foglal a kijelentés igazságtartalma 

mellett. A kijelentés „János Párizsban van.” mellé külső forrásból szerez bizonyítékot. 

Evidenciális predikátumok, mint a bizonyára összekapcsolják a perspektivizációt és a 

szubjetivizációt. Először is egy olyan tudatos szubjektumra utalnak, amely más, mint a 

jelenlegi beszélő, akinek a megnyilatkozás felelősségét tulajdonítják (perspektivizáció). 

Másodszor, valamilyen szintű biztosságot fejeznek ki a megnyilatkozással kapcsolatban, a 

jelenlegi beszélőben (szubjektivizáció). 

Általában minden modális kifejezés a szubjektivizációt kapcsolja egy megnyilatkozáshoz. 
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3. Táblázat A modalitás és az evidencialitás összefüggése (Van der Auwera – Plungian 
1998: 86) 

 

SZÜKSÉGSZERŰSÉG   

…  deontikus 

szükségszerűség 

episztemikus 

szükségszerűség 

= 

következtetétes 

evidencialitás 

quotatív … 

   EVIDENCIALITÁS 

  

 

4. Táblázat Az evidencia típusai (Willett 1988) 
 

látás 

hallás 

Közvetlen Tapasztalati 

igazolás 

forrása: egyéb érzékelés 

másodkézből hallomás 

harmadkézből 

Értesülés 

forrása: 

folklór 

Az evidencia 

típusai: 

Közvetett 

következtetés eredmény (megfigyelésen alapul) 

 

Szubjektivitás jelenség kifejezése a diskurzus tartományokban: 

 

1. perspektivizáció: információ szubjektumhoz hozzárendelése a diskurzusban → 

deontikus modálisok 

2. szubjektivizáció: információ hozzárendelése a diskurzus szubjektumához → 

episztemikus modálisok 

 

Funkcionális mondattípusok között számon kell tartanunk az olyan eseteket is, amikor a 

(sziktaktikailag meghatározott) mondatfajta és a mondattípus között nincs kölcsönösen 

megfelelés 

A mondatfajtákhoz (amennyiben nem tényközlők) modális alapértékek tartoznak. 

Kijelentő - declarativus (Decl, p’) 

Felszólító mondat – imperativus (Imp, p’): a beszélő rá akar bírni valakit x megtételére 

Óhajtó – desiderativus (Des, p’): a beszélő szeretné, ha x bekövetkezne (-hat/-het) 
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Kérdő – interrogativus (I, p’): 

- eldöntendő: a beszélő tudni szeretné, hogy x igaz-e vagy sem (vajon, csakugyan) 

- választó: a beszélő tudni szeretné, hogy melyik x áll fenn 

- kiegészítendő: a beszélő tudni szeretné, hogy a kérdőszóval jelölt hely a mondatban 

hogyan jelölhető ki 

- nyitott: a beszélő kérdőszóval jelölt x részletes kifejtését várja 

Felkiáltó – exclamativus (Ex, p’) vagy – ha feltételezzük, hogy a felkiáltó mondat 

tulajdonképpen kijelentő mondat érzelmileg módosítva akkor: (Ex(Decl, p’)): a beszélő 

kifejezi x-hez kapcsolódó érzelmeit, indulatait (x nem mindig szerepel a mondatban) 

 

12. ábra A szubjektivizáció fokozatai (Forrás: Sanders-Spooren 1997) 
 

P
PM’

Nincs szubjektivizáció Teljes szubjektivizáció

implicit

kódolt

János otthon van János otthon maradt. Szerintem János 
otthon van

Nem módosított episztemikus/szubjektív deontikus szubjektív I-
beágyazás

PM

Némi szubjektivizáció

I
I

I

 

 

Episztemikus módosítók, szubjektív deontikus módosítók, I-beágyazások – az a közös 

bennük, hogy egy speciális szubjektivizációt hoznak létre pl. beszélő-bevonódottság, 

beszélőhöz kötődő altartományok. 

Az objektív deontikus módosítóknál ez teljesen hiányzik – ezek a modálisok 

perpektivizációt hoznak létre azzal, hogy összekötik a beszélőt és más szubjektumokat. 
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5. Táblázat Implicit megállapodás a beszédpartnerek között (Forrás: Givón 1982: 42) 
 

 A beszélő 

bizonyosságának 

foka 

Az evidencia 

forrásának 

jelölése 

A tranzakció 

Alacsony (pl. 

hipotézis) 

képtelenség irreális állítás 

Közepes (pl. 

evidencia) 

kívánatos reális állítás 

↓ 

Legnagyobb 

(megegyezésen 

alapul) 

szükségtelen deiktikusan adott, kézenfekvő; 

preszupponált tudás; 

megvilágosodás révén szerzett 

tudás; a prioir szintetikus (a 

nyelvben kódolt világról valóközös 

tudás); analitikus (a szabályokra 

vonatkozó közös tudás, dedukció) 

 

Deixis 

 

Társas deixis: referenciális jelenet személyközi viszonyai, résztvevők társadalmi 

szerepviszonyai. Résztvevői szerepek: személydeixis; társadalmi szerepviszonyok: 

attitűddeixis. 

 

Személydeixis nyelvi kifejezőeszközei: 

- személyes névmások 

- morfológiailag a birtokos személyjeles főnevek és névutókban. 

 

Az E/1. személyű kifejezések a megnyilatkozót jelölik testes vagy ragozott formában. 

 

Az E/2. személy általában a címzett, de van egy kivétel a (28)-as példában: 

 

(28) Nem tudhatod, mit hoz a holnap. 

 

Az E/2. itt nem konkrét címzett, hanem általános alany. Ez azonban nem túl elterjedt a 

magyarban. 
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A harmadik személy deiktikus funkcióját a tagadásban lehet tetten érni. 

Vonatkozhatnak bárkire, aki nem szerepel a beszédeseményben (kivéve gesztussal jelölve) 

A T/1. használata az egyik legdifferenciáltabb a személyes névmások közül: lehet inkluzív 

és exkluzív, előbbinél a megnyilatkozót és a címzetteket is magában foglalja, utóbbi 

esetben a címzettre nem vonatkozik. Jelentheti a „királyi többest”, amely a hivatalos (jogi 

szövegek, tudományos publikációk) megnyilatkozásokban lehet a szerénység, az 

ünnepélyesség vagy a megszokott forma. Negyedik használati módja az ún. empatikus 

használat, amelyet a megnyilatkozó nem magára, hanem a címzettre érti, de ezzel nem 

feltétlenül fejez ki valódi empátiát (pl. háziorvos Ebből kettőt vegyünk be.) 

Az E/3. személyű kifejezések vonatkozhatnak olyan személyekre, akik nem a 

beszédesemény részei akár jelen vannak a közvetlen fizikai világban, akár nem. 

„A személydeixisről általánosságban az állapítható meg, hogy az első és a második 

személyű formák általában prototipikus, szimbolikus használattal jellemezhető 

deiktikus kifejezésekként funkcionálnak, amelyek a beszédesemény résztvevőire, 

vagyis a kontextus társas világának központi szereplőire vonatkoznak. A harmadik 

személyű deiktikus kifejezések viszont, amelyek a beszédeseményen kívüli eső 

személyekre vonatkoznak, nem tekinthetők a kategória prototipikus példányainak. 

Sikeres referenciális értelmezésük általában gesztussal kísért használatot, vagy 

anaforikus (esetleg kataforikus) használatot követel meg.” (Tátrai 2011: 134) 

 Az attitűdeixis a beszédeseményben résztvevők egymáshoz való viszonyait és 

viszonyulásait fejezi ki, jellegzetes nyelvi kifejezései: tegezés, nem tegezés, felszólító, 

megszólító, üdvözlő formák. (Tátrai 2011: 134) 

 

Térdeixis: a konkrét fizikai tér kijelölése, ahol a beszédesemény zajlik, vagy amiről a 

beszélgetés folyik, kifejezhetjük azt, hogy közelebb vagy távolabb vannak dolgok, 

események, de eszközei által utalhatunk a módra vagy állapotra, minőségre vagy 

mennyiségre, egyéb körülményekre is. A térdixis gyakrabban használt elnevezése a 

helydeixis, amely a szűkebben vett fizikai környezetet és nézőpontot írja le, amit a magyar 

nyelvben kifejeznek: 

- határozószói névmások: itt, ott, ide, oda, innen, onnan, innét, onnét stb. 

- helyhatározószók: közel, távol, jobbra, balra, elöl, hátul, alul, felül stb. 

- mutató névmások: ez, az stb. és ennek ragozott alakjai. 
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Tátrai (2011) összefoglalja, hogy „a térbeli viszonyokat megjelenítő egyes deiktikus 

kifejezések akár személyközi, akár időbeli, akár diskurzusbeli viszonyok deiktikus 

kifejezésének a metaforikus alapjául szolgálnak” (Tátrai 2011: 138) és utal a térdeixis egy 

speciális típusára is (heterodeixis), amely elképzelt entitásokra vonatkozik, ezt többnyire 

valamilyen gesztus kíséri, de ez jellemzi az élettörténeti beszámolókat is. 

 

Az idődeixis a beszédesemény időviszonyait határozza meg. Kifejezőeszközei: 

- határozószók: most, múltkor, majd, ma, tegnap, holnap, idén, tavaly, jövőre stb. 

- mutató névmások: ilyenkor, eddig, ezelőtt, ezután, ebben az időben, ezen az órán stb. 

- ragos, névutós névszók: ebéd után, két óra múlva stb. 

 

A diskurzusdeixis olyan nyelvi műveleteket takar, amelyek a diskurzusra való rámutatást 

végzik el pl. olyan nominális szerkezetekkel, mint „ez a beszélgetés”. Szövegösszetartó 

(anafora vagy katafora) szerepe van, de mégsem csak a koreferencia eszköze, mert a 

szakirodalom ide sorolja a metapragmatikai tudatosságot tükröző nyelvi jelenségeket is pl. 

diskurzusjelölők (szóval, tulajdonképpen stb.). 

 

A deiktikus centrumról már volt a korábbiakban szó, Tátrai (2011) így definiálja: 

 

 „a központi személy alapesetben az a személy, aki megnyilatkozik. Hozzá 

viszonyítjuk a második személyű címzett(ek)et, valamint a harmadik személyű 

egyéb utaltakat. Így a társas viszonyok, attitűdök is abból a kiindulópontból 

reprezentálódnak, amelyet a megnyilatkozó társadalmi státusza jelöl ki. 

 A központi hely alapesetben az a hely, ahol a beszélő a megnyilatkozás ideje alatt 

tartózkodik. A térbeli viszonyokat, például különböző dolgok (személyek, tárgyak) 

térbeli elhelyezkedését és mozgását ehhez viszonyítva dolgozhatjuk fel. 

 A központi idő alapesetben az az idő, amikor a beszélő a megnyilatkozását teszi. 

Ehhez viszonyíthatjuk az említett események idejét, dolgozhatjuk fel azok 

időviszonyait. 

 Továbbá a diszkurzív központot is az aktuális megnyilatkozó jelöli ki. Így a 

diskurzus bizonyos részeire rámutató deiktikus kifejezéseket is abból a pontból 

kiindulva értelmezzük, ahol a beszélő a diskurzus folyamatában éppen tart.” (Tátrai 

2011: 145) 
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5. Összegzés és hipotézisek 

 

Az A. rész célja a doktori disszertáció elméleti kereteinek meghatározása és a pozicionálás. 

Az első fejezetében a kognitív nyelvészet alapfogalmait és elméleteit ismertetem. 

A második fejezetben a narratíva definícióját keresem a pszichológiai és a nyelvészeti 

hagyományban, az elemzési módszerekre fókuszálva a strukturális, az interakciós, a 

funkcionális és a kognitív módokat különböztetem meg. A strukturális elemzési módot 

tekintem a hagyományos, narratológiai hagyományokban gyökerző módszernek, amelyben 

a narratíva szerkezetét és szereplőit határozzák meg. Az interakciós mód azokat az 

elméleteket mutatja be, amelyek a narratíva interperszonális aspektusait emelik ki. 

Funkcionálisnak határozom meg a narratív pszichológiai megközelítésmódokat, 

amelyekben a narratíva elemzésének valamilyen más jelenséggel összefüggésbe hozható 

célja van. A kognitív megközelítés pedig azokat az elméleteket és módszereket mutatja be, 

amelyek a strukturális meghatározásokon túlmenően a narratíva létrehozásának és 

megértésének kognitív hátterére is kíváncsiak. Bemutatom (elméletek és narratív 

pszichológiai vizsgálatok alapján) az összefüggéseket az élettörténeti interjúk és a 

narratíva között, és a narratív identitás definícióját. Ismertetem azokat a vizsgálatokat, 

amelyek szenvedélybeteg narratívákat elemeztek. Felvázolom, milyen lehetséges kapcsolat 

van az ágencia és a narrativitás között. 

A harmadik fejezetben a pszichológiai ágencia definícióját adom meg a különböző 

pszichológiai elméletek és neurokognitív összefüggések alapján. Bemutatom milyen 

narratív pszichológiai és szenvedélybeteg narratívákhoz köthető elemzések készültek a 

pszichológiai ágenciával kapcsolatban. 

A negyedik fejezetben megvizsgálom a narratíva és a pszichológiai ágencia 

megkonstruálásának lehetőségeit  kognitív nyelvészeti keretben. A narratíva elemzésének 

lehetőségei között elsősorban szövegnyelvészeti elméleteket és konstrukciókat találtam, 

amelyek a narratíva mikro-, makro- és mezostruktúráját írják le, a kognitív nyelvészeti 

elméletek közül közvetlen alkalmazására a mentális terek és a blending nyújtott 

lehetőséget. A pszichológiai ágencia megkonstruálására a formális leírások alapján a 

thematikus szerepek tűntek plauzibilisnek. A kognitív nyelvészetiés a szerző 

megjelenésének aktualizációi a perspektivizációban és a szubjektivizációban, amelyek 

testesült változatai a deixisben és a modalitásban érhetők tetten.  Ezért a hipotéziseimet is 

erre alapozom. 
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A hipotéziseket arra alapozom, hogy: 

a szenvedélybeteg narratíva azért lehet érdekes és termékeny a pszichológiai ágencia 

fogalmi konstrukciójának leírásában, mert a normál populációnál többféle ágenciatípus 

megjelenik a narratívákban, így tágabb fogalmi körben ragadhatjuk meg az ágencia 

jellemzőit. 

 

Feltételzem, hogy  

 

1. a droghasználói narratívákban többfajta ágenciatípust találok. 

 

2. a pszichológiai ágencia összefüggésbe hozható a perspektivizációval és 

szubjektivizációval mint az attitűdök, gondolatok kifejezőeszközével.  

 

3. a pszichológiai ágencia nyelvi konstruálásának meghatározó eszköze a magyar nyelvben 

a deixis és a modalitás. 

 

4. a pszichológiai ágencia fogalmi hátterének is pozitiv kapcsolata van a 

perspektivizációval és szubjektivizációval. 
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 B. RÉSZ. EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK 

 

Az empirikus vizsgálatok célja a droghasználói narratívák kognitív nyelvészeti elemzése, a 

pszichológiai ágencia nyelvi jelölőnek meghatározása és mintázatainak leírása 

szempontjából. Az empirikus vizsgálatokban a társadalomtudományi és nyelvészeti 

módszertant ötvözöm. Három, módszer és szempont szerint elkülöníthető vizsgálatot 

végeztem: a droghasználói narratívák kvalitatív és kvantitatív, manuális és szoftveres 

elemzését saját korpuszon (I.). A kapott eredményeket, a pszichológiai ágencia distinktív 

jegyeinek külső érvényességének vizsgálatát ún. vignettás módszerrel ellenőriztem le (II.). 

Szisztematikus és összehasonlító metforaelemzést végeztem a konceptuális 

metaforaelmélet alapján az ágencia fogalmi (forrás- és cél) tartományainak feltárására 

(III.). 

 

I. DROGHASZNÁLÓI NARRATÍVÁK VIZSGÁLATA KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV 

VIZSGÁLATA 

 

Ebben a fejezetben a doktori disszertáció vizsgálati részét mutatom be. A fejezet négy 

alrészből áll: 1) a korpusz: a digitalizált szövegkorpusz (strukturális és statisztikai) 

jellemzőinek bemutatásával kezdődik, és 2) a módszer: a korpusznyelvészeti és 

számítógépes elemzési módszerrel folytatódik. A 3) szakaszban az elemzési eszközöket 

mutatom be: ennek két összetevője van: a) a kvalitatív szövegelemző rész – amelyet 

Atlas.ti programmal végeztem – amely során az ágencia típusainak megfelelően 

kiválogattam és elemeztem a releváns szövegrészleteket és b) a kvantitatív rész – amelyet 

NooJ programmal végeztem –, amely során az ágencia–passzivitás mentén meghatározott 

ágenciatípusokhoz a szubjektivizáció és perspektivizáció nyelvi markereinek (deixis és 

modalitás) megfelelő gráfokat hoztam létre. Az Elemzés részben részletesen bemutatom a 

kapott gráfokat, és kísérletet teszek az ágencia modul létrehozására. 
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Korpusz 

 

A korpusz kezelésére vonatkozó információk 

 

A korpuszt droghasználókkal és felépülőekkel készített (McAdams-i) strukturált 

élettörténeti interjúk alkotják, amelyeket másodelemzésre kaptam11 vagy magam vettem 

fel a vizsgálati személyekkel 2002–2011 folyamán. Az interjúk felvételekor és 

elemzésekor minden esetben az MTA Pszichológiai Kutatóintézet Kutatási Etikai Elvei 

alapján jártam el. Informált beleegyezési nyilatkozatot töltöttünk ki, a felvétel előtt 

tájékoztattam az interjúalanyokat a kutatás céljáról és arról, hogy bármikor indoklás nélkül 

felfüggeszthetik az interjút vagy megtagadhatják a válaszadást. Az interjúk szöveghű 

begépelésre kerültek, az elszólások (pl. „apám… nem, anyám”) és újrakezdések (pl. „pir… 

rózsaszín”), a nagyobb szünetek (…) és a hezitálás vagy szókeresés („ööö”, „ühüm”; 

nyújtott magán- illetve mássalhangzók) jelölésével. Az elemzés kritériumai közé tartozott, 

hogy a vizsgálati személy beszámítható legyen illetve a magyar nyelvi sztenderdnek 

megfelelő és koherens narratívát hozzon létre. Az elemzésekhez az interjúból kiválogatott 

narratívákat használtuk fel (az interjúkészítő kérdései, megjegyzései nélkül), amelyeket 

külön fájlokban kezeltünk és létrehoztunk egy olyan struktúrát, amely alkalmas a lent 

bemutatott számítógépes szövegelemző programokban való elemzésre. 

 

A korpusz típusa: élettörténeti interjúk 

 

Az élettörténeti interjú mint tudományos módszer és adatforrás a 

társadalomtudományokban nemcsak a pszichológiában, de a történelem- és 

politikatudományban és leginkább a szociológiában jelenik meg, például egy-egy 

történelmi vagy társadalmi státuszából fakadóan érdekes csoport megismerése során (pl.: 

Holocaust-túlélők, vö.: Vajda 2007 vagy droghasználók, vö.: Rácz 2006). De laikusként is 

alkalmazzuk az élettörténeti interjú elemeit, amikor megismerünk valakit, és a kapcsolat 

mélyülésével egyre több információt tudunk meg embertársunkról és múltjáról, és naiv 

következtetéseket vonunk le, hogy bizonyos események hogyan befolyásolták a 

személyiségének alakulását. 

                                                 
11 Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetben Prof. Dr. Rácz József szakmai vezetésével 2002-ben illetve 2006-
ban a KAB-KT-05-0012 (ICSSZEM) kutatás részeként kerültek feldolgozásra, a szerzőn kívül az interjúk 
készítői és kódolói voltak: Grajczár István, Herche Veronika, Komenczi Bálint,Vargha Lili és Zágon Zsuzsa. 
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„Az önéletrajzi epizódok, sztorik rendszerint az élettörténet kritikus fordulataihoz vagy 

ún. „jelentőségteljes életeseményekhez”, a mindennapi, megszokott rutinszerűség ilyen 

vagy olyan megbillenéséhez kapcsolódnak. Jól ismertek például a diák- és 

katonatörténetek, a családi legendák, a siker- és kudarctörténetek, szexuális- és 

kapcsolatepizódok (…) a betegség- és orvostörténetek, a munkahelyi és 

főnökhistóriák.” (Pataki 2001: 248)   

Az élettörténet mint az identitás egyik alapvetése, arra szolgál, hogy bemutassa a 

személy múltját és jelenét illetve az anticipált jövőjét. Az élettörténet részben a múltbeli 

tapasztalatokból és élményekből építkezik. Az egyik módja annak, hogy jelentést 

tulajdonítsunk, létrehozzuk a narratív konstrukciót, az, ha emlékeinkről mesélünk 

másoknak. Az élettörténet és identitás kapcsolata a pszichológiai munkában a személyiség- 

és én-pszichológiában került előtérbe. (vö.: Pataki, 2001) 

Szokolszky (2004) a kvalitatív interjúk fajtáit tárgyalva megkülönbözteti a 

mélyinterjút, a narratív, az etnográfiai, az etnometodológiai megközelítésű valamint a 

tematikus kvalitatív interjú típusát. Az élttörténeti interjú a narratív interjúk körébe 

tartozik, amelyben „összefonódva nyilvánulnak meg az individuális és a kollektív-

kulturális jelentések.” (Szokolszky, 2004: 461) „Az élettörténeti interjú összefonódik az 

önéletrajzi emlékezet kutatásának kurrens témakörével (…). Egy másik arculat az 

úgynevezett „oral history” („elbeszélt történelem”) típusú interjú, amelyik a történelem 

folyamatainak vagy eseményeinek személyes sorsok, tapasztalatok elbeszélésén keresztül 

történő transzformációt dolgozza fel (Smith, 2002).” (Szokolszky, 2004: 461)  

A McAdams-i (1995) élettörténeti interjú alapelve, hogy az interjúalany úgy mesélje el 

az életét, mint egy történet, mint ahogyan egy író megír egy regényt, amelynek vannak 

bekezdései, bevezetése, fordulópontjai, kiemelkedő eseményei, fontosabb szereplői és 

mellékszereplői. Pataki Ferenc (2001) is felhívja a figyelmet az irodalmi vonatkozásokra: 

Dosztojevszkijnél az életrajzi epizódok újraszerkesztésének mechanizmusára, Ottlik Géza 

Iskola a határon című regényében pedig a megosztás-közlés és a személyes birtokbavétel 

szoros kölcsönhatására utal:  

„Medve mindig elmondta neki [ti: az anyjának, P. F.], amit tudnia kellett róla. 

Megosztotta vele. Ettől vált a sajátjává. Lehetett jelentéktelen apróság, bizonytalan 

tény, pontatlanul közölhető érzés, akármi: nem a tárgya, tartalma kellett annak, amit 

elmondott, hanem ez az anyjával való megosztása az akárminek.” (Pataki 2001: 

247) 
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A másodelemzésre kapott és készített interjúk elméleti alapját a McAdams-i interjúk 

nyújtják. McAdams (1995) arra kéri az interjúalanyt, hogy válogasson az események 

között úgy, hogy arról beszéljen, amit fontosnak tart az élete alakulását tekintve. A 

McAdams-i interjú nem a patológiákra és a „normálistól” eltérőre fókuszál, inkább arra 

kíváncsi, hogy mi a közös az emberek általános élettörténetében. 

A McAdams-i interjú körülbelül másfél órás és az általánostól halad a részletes leírások 

felé. Az interjú általános szerkezete (McAdams 1995 és Rácz 2006 alapján) az alábbi 

pontokban foglalható össze: I. Fejezetek az interjúalany életében, II. Jelenlegi 

életkörülmények, életmód: A) Foglalkozás, tevékenység; B) Életkörülmények; C) Önkép, 

helyzetértékelés, kapcsolat a segítőkkel, III. Kulcsesemények, IV. Jelentős személyek, 

kapcsolatok, V. Legális és illegális droghasználati szokások. 

A vizsgálatban használat interjúk a vizsgálati személyeknek és a kutatás céljának 

megfelelően elsősorban a droghasználat kialakulásának körülményeire, a „drogkarrier” 

leírására fókuszálnak. (Az interjú részletes szerkezetét Lásd. az 2. és a 3. mellékletben.) 

Az interjú vezérfonalának instrukciói között szerepelt az, hogy az interjúkészítő 

lehetőleg hagyja, hogy az interjúalany beszéljen, akár a tárgytól eltérve is. Ebben a 

motívumban a narratív életútinterjú módszerének (Schütze 1976, 1983, Rosenthal 1995) 

tanulságai vezettek. 

 

A vizsgálati személyek és a korpusz jellemzői 

 

Az elemzésbe összesen 24 interjú szövege került (52-ből), a legfontosabb kritérium a 

koherens élőnyelvi beszéd volt illetve az, hogy a vizsgálati személy ne legyen intoxikált 

állapotban vagy nem mutasson olyan erős elvonási tüneteket, amelyek jelentősen 

befolyásolják a kommunikációs képességeit. 

Az interjúalanyok életkora (az interjú felvételének idején) 21 és 41 év közötti, 

többségük férfi (16 fő), szerhasználati mintázatukat a rendszeresség és a többfajta szerek 

együttes használata jellemzi (fő drog a heroin); több leszokási kísérletükről számolnak be, 

az interjú felvételének időpontjában hatan állnak kezelés alatt (részletesen lásd. 3. 

melléklet).  

Az elemzésben használt korpusz csak az interjúalany megnyilatkozásait tartalmazza – a 

narratíva interakciós szerepét technikai okokból nem vontuk be a vizsgálatba: a 

korpusznyelvészeti vizsgálat statisztikai eredményeit befolyásolták volna az interjúkészítő 
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kérdései, hozzászólásai. Kivéve a szövegtani jellemzést: ehhez elemzéshez az 

interjúkészítő kérdéseit is felhasználtuk. 

A korpusz 322 088 tokenből áll, amelynek jellemzői: egynyelvű valódi nyelvhasználati 

minta, beszélt nyelvi szöveg, típusát tekintve interjú, nem véletlenszerűen gyűjtött, hanem 

meghatározott kritériumok szerint összeállított szövegkorpusz, amely szinkrón elemzésre 

alkalmas. 

Az összesített korpusz jellemzőit lásd a 6. táblázatban: 

 

6. Táblázat A korpusz jellemzőinek összefoglaló táblázata 
 

A korpusz típusa Kétszemélyes strukturált interjú alapján 
összeállított egynyelvű szövegek  

Tematika Élettörténet, droghasználat 
Vizsgálati személyek Rendszeres (poli)droghasználók 

Életkor: 21–41 között 
16 férfi, 8 nő 

Tokenek száma összesen 322 088 
Nyelvváltozat egynyelvű, magyarországi magyar 
Formai jellemzők szóban elhangzott, írásban megjelenített 
Stílus személyes 
Adatgyűjtés 
szempontjából 

statikus korpusz  

 

Módszer 

 

Korpusznyelvészeti megközelítés 

 

A korpuszalapú nyelvészeti kutatás egyszerre kvalitatív és kvantitatív. Kvalitatív, mert 

szükség van a funkcionális interpretációra, és kvantitatív, mert gyakoriságokat, 

statisztikákat közöl, számokkal támasztja alá a hipotéziseket. (Biber 1998, idézi Baker 

2006: 2) 

A korpusz általában egy nagy szövegbázis (gyakran több tízezer szóval), amely 

reprezentálja a természetes nyelv egy bizonyos előfordulási típusát, így a korpusz 

megbízható referenciaként szolgálhat. Az, hogy ezek a szövegek elektronikusan kódoltak, 

azt is jelenti, hogy bonyolult műveletek végezhetők rajtuk, amely által különböző 

nyelvi/nyelvészeti mintázatok és gyakoriságok figyelhetők meg. Az elektronikus korpusz 

további előnye, hogy gyakran már annotált valamilyen nyelvészeti információval (pl. 

nyelvtani kategóriák, morfológiai paradigmák stb.), amely lehetővé teszi a szélesebb körű 
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nyelvészeti elemzést. A korpuszok lehetőséget teremt a nyelven kívüli tényezők 

mintázatának feltárására, a szövegeihez hozzárendelhetők a beszélő szociometriai, 

szociogazdasági státuszának jellemzői. 

„Jól elkülöníthető a korpuszok felhasználásának alábbi két módja. A korpuszalapú 

(corpus-based) felfogásban a korpusz segédeszköz, mely empirikus adataival támogatja az 

intuíciót, mérhetővé teszi a nyelvi jelenségeket, meglévő elméleteket bizonyít/cáfol. A 

radikálisabb korpuszvezérelt (corpus-driven) megközelítésben viszont a korpusz maga 

szolgáltatja az "elméletet”, a nyelvész előzetes feltevések és elvárások nélkül fordul az 

adatokhoz. Minden következtetést kizárólag korpuszmegfigyelésekből von le, minden 

állítás az empirikus alapokon, korpusz-megfigyeléseken nyugszik A korpuszok használata 

a különböző elméleti és alkalmazott nyelvészeti vizsgálódások során nem új ötlet: a 

lényegi változás az, hogy a mai informatikai környezet lehetővé teszi, hogy nagy méretű 

(Tognini-Bonelli 2001) korpuszokat építsünk és hatékonyan kezeljünk nagy mennyiségű 

nyelvi adatot. Ma viszonylag kis ráfordítással vizsgálhatók nagy méretű szövegek, ami 

korábban elképzelhetetlen volt.  

A korpusznyelvészeti vizsgálatok a kognitív és funkcionális nyelvészetben is 

jellemzőek az utóbbi években (Gries és Stefanowitsch 2006, 2007). Gries (2006) 

megállapítja, hogy első ránézésre a korpusznyelvészeti kutatások módszertanilag homogén 

egységnek tűnhetnek, de valójában a korpusznyelvészet egy kategória, prototípus-

struktúrával, amelynek központi kritériumait, jellemzőit az alábbiak szerint gyűjtötte össze: 

- az elemzés természetes nyelvi korpuszon vagy korpuszokon alapul, a szövegek 

formátuma lehetővé teszi számítógépes alkalmazásra, így a kutatási eredmények 

mintázata alkalmas az automatizálásra; 

- a korpusz kiegyensúlyozottan tükrözi azt a modalitást/regisztert/variációt, amely a 

kutatás tárgya; 

- az elemzés lehetőleg szisztematikus és kimerítő, tehát a korpusz nem csupán egyfajta 

példatárként szolgál, a korpusz teljes anyaga szerepel az elemzésben, még ha a kevésbé 

gyakori mintázatok is kijelölődnek ezáltal; 

- az elemzéseket megfelelő statisztikai adatokkal (gyakoriság, százalékok, próbák, 

statisztikai módszerek stb.) támasztják alá; 

- az elemzés eredménye gyakorisági listák (szavak, morfémák, nyelvtani mintázatok 

stb.), konkordanciák (a kutatott jelenség természetes kontextusában) és kollokációk 

(pl.: listák, táblázatok a legjellemzőbb szomszédságokról) formájában valósul meg. 

(Gries 2006: 4) 
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Az összes kutatási módszernek van valamilyen hibája, gyengesége, hátránya, ezért 

szükséges korlátozni a kérdésfeltevésünket arra, amit az adott módszerrel elérhetünk. A 

korpuszalapú kutatások fő kritikája az, hogy túl széleskörűek, nem indokolt a szövegek 

mély/részletes olvasása. Patington (1998: 144, idézi Baker 2006: 5) szerint ez hasonló a 

teleszkóp és a mikroszkóp dilemmájához – másra használjuk őket, így nehéz 

összehasonlítani a teljesítményüket. Kenny (2001, idézi Baker 2006: 5) szerint a 

korpuszalapú kutatás inkább a kaleidoszkóphoz hasonlít, amely lehetővé teszi, hogy a 

szövegmintázatokat közelebbről majd távolabbról is vizsgálatunk tárgyává tegyük. Más 

kutatók problémája az, hogy a korpuszvizsgálat nem alkalmazott nyelvészet, hanem a  

nyelvészet alkalmazása (Widdowson 2000, idézi Baker 2006: 5). Továbbá, hogy az 

alkalmazott számítógépes programok lehetőségei leszűkítik az elemzés bonyolultságát. 

 

Számítógépes szövegelemzési megközelítés 

 

A számítógépes nyelvészet a nyelv- és beszédtechnológia terén többfajta kutatási és ipari 

alkalmazással rendelkezik, például a fordításban, szövegfelolvasó rendszerekben vagy 

névelem-felismerésben. A számítógépes szövegelemzés egyfajta alkalmazása a 

számítógépes nyelvészetnek: különböző programok révén lehetővé válik nagyobb 

terjedelmű digitalizált szövegek automatikus nyelvészeti elemzése, amely meghatározott 

nyelvi alakzatok algoritmusok azonosításán alapul. 

A számítógépes nyelvészeti rendszerek nyelvelméleti keretrendszeren alapulnak. Ezek 

főleg nemtranszformációs generatív alapúak, közülük a megszorítás alapú lexikalista 

rendszerek a legkedveltebbek: GPSG – általánosított frázisstruktúra-nyelvtan, a HPSG – 

fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan, LFG – lexikai funkcionális nyelvtan. 

A számítógépes szövegelemzés lehetővé teszi a kvalitatív és a kvantitatív elemzést, 

nagyobb korpuszok, adatbázisok építését és az azokon való műveletek összehangolását, 

továbbá több kutató együttműködését. Legtöbb szövegelemző szoftver már nem csupán a 

szövegfájlok (word, rich text, txt stb.) feldolgozására képes, hanem különféle szkennelt, 

vagy képes, digitális dokumentumok (videók vagy pdf- jpg-fájlok stb.) is bekerülhetnek az 

elemzésbe. A programok felépítése hasonló: van egy nagyobb egység (egy fájl, pl. az 

Atlas.ti programban ez az ún. Hermeneutic Unit), amely tartalmazza az összes 

nyersanyagot (szöveget, képet, videót stb.), az összes műveletet és azok eredményeit 

(kódokat, megjegyzéseket, a kódok magyarázatait). A műveletek, minden újabb 
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nyersanyag betöltésekor elérhetők, ezzel teszik lehetővé, hogy több kutató is együtt 

dolgozzon egy korpuszon vagy adatbázison, illetve a műveletek folyamatos ellenőrzésére 

ösztönöznek. 

A kvalitatív szövegelemzés az indukción alapul, a nagyobb szövegek a kutatási 

kérdésnek megfelelően kódokba, kategóriákba (címkékkel, tag-ekkel stb.) rendezve kapnak 

új jelentést, például bizonyos fogalmak szemantikai hálójának felderítésénél. Az 

elemzéshez különböző típusú szoftvereket használhatunk. A szövegkereső szoftverek, 

melyek kódok alapján lehetővé teszik a szövegek szelektív szétválogatását. A kódoló-

kereső szoftverek, melyek a szövegek szegmentálását a szegmensek kódolását teszik 

lehetővé (pl.: ETHNOGRAPH). Az elméletépítő szoftverek, melyek nemcsak az adatok 

kategóriákba rendezését, menedzselését képesek elvégezni, hanem az elemzett kategóriák 

egymáshoz való viszonyát is képesek vizsgálni és megjeleníteni, azokat hierarchikusan 

szervezni, továbbá ellenőrizni a feltételezett konceptuális struktúrák helyességét, 

érvényességét (pl.: Atlas.ti, Nvivo). (Ehmann, 2002, László-Ehmann 2004; Szokolszky, 

2004) 

A kvantitatív szövegelemzésben a kérdés az, hogyan lehet validan leírni véges 

adatokkal végtelen jelenségeket illetve miképp lehet leírni statisztikailag egy nyelvi 

jelenséget. A számítógépes szövegelemezés ezen fajtája az indukción alapul: több próbát 

végzünk, hogy egy jelenséget bizonyítani tudjunk. A jelenségek bizonyítására 

algoritmusokat készítünk és ellenőrizzük. 

A számítógépes szövegelemzés lehet korpusz vagy szótáralapú. A korpuszalapú 

megközelítés során a korpusz a) lehet egy adott nyelvre jellemző (annotált) korpusz, amely 

(általában ingyenesen) hozzáférhető pl. nemzeti szövegtárak (Magyar Nemzeti 

Szövegtár12, British National Corpus13, Corpus of Contemporary American English14). És 

b) lehetnek tematikus korpuszok pl. CHILDES, amely gyermeknyelvi (angol nyelvű) 

szövegek gyűjteménye15, AphasiaBank, amely az afáziás kommunikáció videó- és 

szöveggyűjteménye16. Magyar nyelven a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 

Intézet Korpusznyelvészeti Osztályán elérhető a Magyar Nemzeti Szövegtár17, amely 

összesen 187,6 millió szót számlál, sajtó-, szépirodalmi-, tudományos-, hivatalos- és 

személyes stílusrétegű valamint magyarországi, szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági 

                                                 
12 www.mnsz.hu, 187,6 millió szövegszó, öt regionális nyelvváltozat, 5 stílusréteg 
13 http://www.natcorp.ox.ac.uk/, 100 millió szó 
14 http://www.americancorpus.org/, 425 millió szó, 1990-2011 között gyűjtötték, 2 évente frissítik 
15 http://childes.psy.cmu.edu/ 
16 http://talkbank.org/AphasiaBank/ 
17 http://corpus.nytud.hu/mnsz/ 
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regionális nyelvváltozatú szövegekből összegyűjtve. Az MNSZ automatikus elemzést is 

végez: a szótő, a szófaj és a szó morfológiai elemzését. 

A számítógépes nyelvészeti elemzés fontos része a nyelvészeti annotáció, a nyelvi 

elemzés tárhelye. Az annotációt elhelyezhetjük a tárgynyelvben (inline) vagy a szövegtől 

külön szinteken (stand-off). A magyar nyelvű lexikai elemzéshez három háttértár 

(HUMOR, HunMorph, Elekfi-rendszer) áll rendelkezésre. A lexikai adatbázis tartalmazza 

az igei vonzatkeret (kb. 30 ezer igei keret, felszíni esetek, szemantikai jegyek, egyedi 

lexikai elemek is) és a névszói (kb. 100 ezer névszó nyelvtani, szemantikai jegyekkel 

kódolva) adatbázist. (Váradi 2006) A szintaktikai elemzéshez egyelőre nem állnak 

rendelkezésre kész adatbázisok. A szemantikai elemzéshez a WordNet 40 ezer szavas 

magyar nyelvű változata létezik, amely az értelmező szótárak mintájára, de hálózatos 

rendszerben (a mentális lexikon mintájára) helyezi el a szemantikai tartalmak elemzését. A 

nyelvészeti annotáció legelterjedtebb formalizálása, vagyis a szövegek kódolására használt 

jelölési előírások egy halmaza az XML (Extensible Markup Language). 

A számítógépes szövegelemzés gyakorlati lépései közül elsőként szükség van egy 

korpuszra (ami a vizsgált nyelv jelenségeit tükrözi) és egy olyan számítógépes programra, 

amelyben el tudjuk végezni az annotációkat (vagyis a nyelvi jelenségekhez a specifikus 

jegyek illesztését) és automatizálni tudjuk a keresett jelenségeket (pl. NooJ). Ahogyan az 

alábbi ábra (Krauth é.n.) is mutatja a számítógépes szövegelemzés fázisai a következők: 

13. ábra Szövegelemzés főbb szakaszai (Forrás: Krauth, é.n.) 
 

Szövegelérés és
-előkészítés

Tartalomelemzés

A szövegben szereplő objektumok és 
fogalmak meghatározása, tulajdonsá-
gaik és kapcsolataik megállapítása 
nyelvi, tematikus vagy ontológiai 
megközelítéssel

A szöveg alapvető jelentéshordozó 
egységeinek meghatározása (fejezet, 
szakasz, bekezdés, mondat, szó, 
táblázat, lista stb.)

Attól függően, hogy a szöveg 
XML-formátumú, RDBMS-hez 
integrált vagy metaadatokkal 
más módon jól jellemzett-e

Információ-
bővítés és 
-integrálás

Információ-
átalakítás és 
-megjelenítés

Az egyes jelentési egységekből az 
elemi struktúrák kiemelése, elemi 
következtetések elvégzése és a kinyert 
és a háttérinformációk integrálása

A szövegből kinyert és integrált információ 
további gépi vagy emberi használatra való 
elkészítése.

Jelentési egységek

Elemi jelentésstruktúrák

Bővített jelentésstruktúra

Kontextusinformáció 
taxonómia vagy ontológia 
formájában

Háttérinformáció 
objektumokról struktúrált 
forrásokból

A használati kontextus 
leírása taxonómia vagy 
ontológia formájában

Szakontológiák

1

2

3

Szótárak,
nyelvi ontológiák
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Az első szakaszban történik a szöveg elemzési egységeinek meghatározása és a szöveg 

formai átalakítása az elemzés céljainak megfelelően, például az olyan szövegek 

eltávolítása, amelyek irrelevánsak az elemzés szempontjából (pl. interjúkészítő kérdései) és 

a statisztikai következtetéseket befolyásolnák. További korrekciók is végezhetők pl. 

nyelvhelyesség ellenőrzése vagy az alapszótárban nem szereplő szavak kétértelműségének, 

félreérthetőségének feloldása (pl. NooJ programban az korpusz összeállításánál a program 

összegyűjti az ’ambiguity’ címszó alatt azokat a szavakat, amelyek ide sorolhatók). 

A következő szakasz a tartalomelemzés, Krauth (é.n.) a nyelvi, a tematikai és az ontológiai 

megközelítést különíti el: 

„- A nyelvi megközelítés a strukturálatlan szöveget általában mondatokra bontja, és 

ezeket az adott természetes nyelv szabályai szerint mondatelemzésnek veti alá. A 

nyelvi megközelítést szerteágazó akadémiai kutatások támasztják alá, de így is 

rendkívül összetett, és – egyelőre – eléggé lassú. A számos természetes nyelv, és 

azok számtalan nyelvi finomsága miatt egy szöveg tisztán nyelvi alapokon történő 

elemzése nagyon nehéz. A különböző nyelvi megközelítések a használt 

számítógépes szótár és a mondatelemző algoritmus jellege és tulajdonságai szerint 

térnek el egymástól. 

- A tematikus megközelítés arra a feltételezésre épül, hogy egy dokumentum 

témájához (azaz, hogy miről is szól a szöveg) azok a szavak állnak a legközelebb, 

amelyek a leggyakrabban szerepelnek a szövegben. A szótöveket a szereplési 

gyakoriság szerint rendezik. Általában az így rendezett szótövek legfelső 10%-át 

tekintik a dokumentum központi témáinak. A szótövek sorrendje és egyes szótövek 

egymáshoz való közelsége alapján gyakran további következtetéseket is levonnak a 

dokumentum jelentésével kapcsolatban. 

- Az ontológiai megközelítés az elemzendő strukturálatlan szöveget valamilyen, jól 

strukturált, lehetőleg „szakmailag elismert” szakontológiával (pl. üzleti ontológia) 

veti össze. A szakontológia fogalmai „szűrőként” viselkednek, és az ezen fennakadt 

„találatok” számára és jellegére alapozva vonnak le következtetéseket az eredeti 

szöveg tartalmára és jelentésére vonatkozóan.” (Krauth é.n.) 

A vizsgálatainkban a nyelvi és tematikus megközelítést alkalmazzuk.  

A harmadik szakaszban az elemzéssel kapott eredmények általánosítása történik: olyan 

formában strukturáljuk az eredményeket, hogy azok további vizsgálatok számára is 

felhasználhatók legyenek. 

Eszközök  

javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
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Atlas.ti program 

 

A kvalitatív tartalomelemzést egy számítógépes program segítségével végeztük. A 

McAdams-i ágenciatípusokat felhasználva kódoltuk az interjúkban azokat a narratívákat, 

amelyek valamelyik ágenciatípusra jellemzőek voltak. Ez szolgáltatta a vizsgálat belső 

érvényességét. 

A kódolás eszköze az Atlas.ti18 tartalomelemző számítógépes program (Muhr, 1997) 

volt. Az Atlas.ti egy társadalomtudományi elemző hagyományban az ún. lehorgonyzott 

(megalapozott) elméletben (Grounded Theory vö. Charmaz 1983, 1990, Glaser 1978, 1992, 

Glaser és Strauss 1967, Strauss 1987, Strauss és Corbin 1993) gyökerezik. Az elmélet 

alapvetően induktív, nem kíván pontos kutatási kérdéseket megfogalmazni, inkább úgy 

gondolja, hogy a vizsgált jelenséghez úgy kerülünk közelebb, ha a jelenség képviselőivel 

interjút készítünk, és hagyjuk a tartalmat önmagában kibontakozni. Ezen kvalitatív 

módszertani elmélet főbb alapelvei szerint úgy kell a szövegeket (elsősorban élettörténeti 

interjúk anyagait) elemezni, hogy a) az első interjútól kezdve párhuzamosan végezzük az 

adatgyűjtést és adatelemzést; b) nincsenek előre meghatározott kategóriáink, kódjaink, 

hanem csak a szövegre hagyatkozunk, c) teoretikus mintavételt alkalmazunk, vagyis az 

elméletalkotáshoz szükséges mintavételt végzünk az elemzés formálódó konceptuális 

kategóriáinak ellenőrzése és finomítása céljából, nem pedig egy adott népesség 

tekintetében reprezentatív mintát veszünk; d) az irodalom áttekintését későbbre halasztjuk. 

Az Atlas.ti programban technikailag lehetőség van arra, hogy egy fájlegységben 

kezeljünk szövegeket és a szövegeken végrehajtott elemzési, kódolási műveleteket. A 

dokumentumok betöltése után megadott, előre elkészített kódstruktúra alapján (Code by 

List) vagy szabadon, ahogyan tartalmilag elemezzük a szöveget (Open coding) 

kódolhatunk, amelynek adhatunk szöveg (szó) szerinti, nem absztrakt kódnevet is (Code in 

Vivo). Ebben a kódalapú elemépítő programban két módszerrel dolgozhatunk: 1) Auto-

Coding: az összes dokumentumban összegyűjti a megadott kód szavait, szócsoportjait, 2) 

Code by List: az összes interjúból magunknak jelöljük ki az egy témába vágó 

szövegrészleteket. A program előnye, hogy, ha egy dokumentumban létrehoztunk egy 

kódstruktúrát, akkor a következő dokumentumot is használhatjuk ugyanezt, hiszen egy 

fájlegységben vannak. 

                                                 
18 www.atlasti.de 
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14. ábra Az Atlas-ti program „Hermeneutic Unit” nézete: a bal oldali oszlopban az 
interjú szövege látható, a jobb oldali oszlop a „műveleti terület”, ott láthatóak a kódok; a 

fejlécben külön kezelhetők a betöltött dokumentumok, az idézetek, a kódok és memók 
 

 

 

A kódolást a kvalitatív módszer előírásainak megfelelően többen végeztük.19 

A kódolást követően, a kódok között hierarchiákat lehet létrehozni illetve különböző 

kapcsolatokat lehet felállítani (pl. következtetéses, kapcsolatos, ellentétes viszony stb.), 

amelynek eredménye egy kódhálózat (Code Networks), amely alapján a vizsgált 

jelenségről (pl. itt droghasználat) új és releváns információkat állapíthatunk meg, olyan 

jelenségek között fedezhetünk fel kapcsolatot (pl. családi viszonyok stb.), amelyet 

korábban nem feltételeztünk vagy fel tudjuk vázolni egy életút nehézségeit. 

A program a kódokhoz rendelt összes idézetet kigyűjti egy fájlba (lásd. x. Melléklet), 

mi ezen folytattuk a vizsgálatunkat. 

 

NooJ program20 

 

A NooJ program egy nyílt forráskódú többnyelvű nyelvi elemző program, Max Silberztein 

(2003) munkája. A NooJ háttere és elméleti kerete meghatározott, de különböző nyelvekre 

                                                 
19 Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetben 2006-ban a KAB-KT-05-0012 (ICSSZEM) kutatás részeként Dr. 
Rácz József szakmai vezetésével kerültek feldolgozásra, a szerzőn kívül az interjúk kódolói voltak: Grajczár 
István, Herche Veronika, Komenczi Bálint és Vargha Lili. 
20 www.nooj4nlp.net 
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lehet alkalmazni és a nyelv jellemzőinek megfelelő nyelvészeti kategóriákat lehet 

létrehozni. 

A NooJ program lehetővé teszi a természetes nyelvek leírását és alkalmazását nyelvi 

korpuszokon. A természetes nyelvek leírása az elektronikus szótárakra hasonlít, míg a 

nyelvtanok összerendezett gráfok formájában valósulnak meg. A NooJ vizsgálati tárgya 

lehet az inflexiós vagy derivációs morfológia, a szókincs (egyszerű szavak, több szavas 

kifejezések, rögzült kifejezések), félig rögzült jelenségek (lokális nyelvtanok), a szintaxis 

(tagmondatok és egész mondatok nyelvtana) és a szemantika (megnevezett entitás 

felismerése, transzformációs elemezés). A NooJ egy korpuszkezelő rendszer is, amely 

lehetővé teszi akár több száz szövegfájl kezelését. Jellemző eljárások például a 

morfoszintaktikai mintázatok, a rögzült kifejezések (pl.: szaknyelvi) kijelölése vagy 

tokengyakoriságok, konkordanciák statisztikai elemzése. 

A NooJ programban a nyelvészek kétfajta nyelvészeti forrást építenek, tesztelnek: 

szótárakat és nyelvtanokat.  

1. A NooJ szótárakban (kiterjesztése: .dic) szavakhoz és kifejezésekhez különböző 

információkat társítanak, pl. kategóriát (ige, főnév stb), az inflexiós vagy derivációs 

paradigmáit, szintaktikai jellemzőit (pl. tranzitivitás), szemantikai tulajdonságokat (pl. 

+Humán).  

2. A NooJ nyelvtanok bizonyos nyelvészeti jelenségeket reprezentálnak az ortográfiai 

szinttől a morfológián át a szintaxisig. A NooJ-ban háromfajta nyelvtant lehet létrehozni:  

a) inflexiós és derivációs nyelvtanok (kiterjesztése: .nof), amelyek a lexémák inflexiós 

vagy derivációs tulajdonságait reprezentálják grafikusan vagy szabályok formájában;  

b) lexikai, ortográfiai, morfológiai vagy terminológiai nyelvtanok (kiterjesztése: .nom), 

amelyek a szavak különböző formáit reprezentálják és hozzákapcsolnak bizonyos 

lexikai információkat (pl. neologizmus);  

c) szintaktikai vagy szemantikai nyelvtanok (kiterjesztése: .nog), amelyeket arra 

használnak, hogy felismerjenek és annotáljanak kifejezéseket a szövegben (pl. 

idiómák) vagy arra, hogy megszüntessék a kétértelműséget azzal, hogy kiszűrnek 

bizonyos lexikai vagy szintaktikai annotációkat. (Silbertzein 2003) 

 

Alapfunkciók a NooJ programban 
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Egy szöveg betöltése után vizsgálhatóvá válik a tokengyakoriság és a konkordancia 

(beállítható a keresett szekvencia előtti és utáni szekvenciák száma), kereshetővé válnak a 

lemmák (szótövek) és többtagú kifejezések. 

 
15. ábra A tokenek és a digramok gyakoriságágának megjelenítése NooJ programban 

 

 

 

A komplexebb nyelvi jelenségek vizsgálatára a NooJ lehetőséget nyújt ún. gráfok 

készítésére, a gráfok nemcsak szekvenciákat, hanem nyelvészeti jelenségeket is leírhatnak. 

A gráf mindig nyelvspecifikus, egy külön kezelői felületen lehet létrehozni. A gráf 

csomópontokat (node) tartalmaz, amelyeket – műveletspecifikusan – össze lehet kötni. A 

kezdő és a záró csomópont között létrehozott útvonal (path) a kapcsolatok szekvenciája. 

A lokális nyelvtanok gráfokból állnak össze. Háromfajta gráfot/nyelvtant lehet 

létrehozni: inflexiós/derivációs, produktív morfológiai és szintaktikai. A létrehozott 

gráfokat a szövegeken lehet alkalmazni („futtatni”), amely eredményeképpen a gráfban 

leírt nyelvi jelenséget/mintázatot a szövegből kiszelektálja a program. 

A NooJ program fejlesztései közül szabadon hozzáférhetők az igei, a névszói és a 

határozói lokális nyelvtanok21  

                                                 
21 http://www.nooj4nlp.net/pages/hungarian.html; (készítette: Váradi Tamás, MTA NYTI) 
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16. ábra Lokális nyelvtan a NooJ programban 

 

 

Szószintű elemzés a NooJ programban 

 

A szövegelemzéshez a NooJ programban szükség van a minimális nyelvi egység vagyis az 

ún. ALU (Atomic Linguistic Unit) meghatározására, amely a szöveg legkisebb , nem-

elemezhető egységét jelenti. Ezek az egységek nem komputálhatók és megjósolhatók. A 

NooJ program négyfajta ALU-típust különböztet meg (a terminológia az angol és a román 

nyelvekből indul ki): 

- egyszerű szavak 

- affixumok 

- többszavú egységek pl. szándékában áll 

- rögzült kifejezések pl. idiómák 

A NooJ program Preferences paneljében lehet beállítani a használt szótárakat és 

morfológiát. A szótár egy lexikai forrás, amely tartalmazza az egyszerű szavakat és a 
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többszavú egységeket, a morfológia zóna tartalmazza azokat a morfológiai nyelvtanokat, 

amelyek felismerik a szavak összetevőit (prefixumok, affixumok, szuffixumok). 

Technikailag a NooJ szótárak véges állapotú transzduktorok, ezért beszélünk róluk 

úgy, mintha összeállított szótárak lennének, mert az adott szövegből hozza létre a NooJ 

Compile funkciója. A szótárban megtalálható tehát az elemzett szövegünk összes szava és 

a szavakhoz kapcsolódó nyelvi jellemzők. 

A Nooj programban két lehetőség van az inflexiós és derivációs morfológia leírására: 

1. inflexiós/derivációs leírások (.flx): kontextusfüggetlen szabályok, amelyek leírják a 

morfológiai paradigmákat; 

2. inflexiós/derivációs nyelvtanok (.nof): strukturált gráfok, amelyek leírják a 

morfológiai paradigmákat. 

Minden egyes lexikai elem a NooJ sztárban egy vagy több inflexiós vagy derivációs 

paradigmához kapcsolódik. Léteznek továbbá a morfológiai nyelvtanok (.nom), amelyek 

bizonyos szóalakokat ismernek fel és amelyekre az inflexiós és derivációs leírások egyike 

sem illik. (Silbertzein 2003) 

„A NooJ-ban egy lexikonelem a következőkből áll: szóalak, lemma, szófaj, valamint 

szintaktikai-szemantikai jegyek. A jegyek unárisak, a lexikonban csak maglétüket 

deklarálhatjuk, míg a nyelvtanokban a meglétüket vagy hiányukat írhatjuk elő. Pl. a 

miniszterek szóhoz a NooJ hozzárendeli a miniszter lemmát, az N szófajkódot, és a 

+pl+acc+human jegyeket.” (Gábor és mtsai 2008: 858) 

 

A HunMorph egy magyar morfológiai nyelvtan és szótári adatbázis, amely elsődleges 

nyelvi erőforrásként használható a NooJ-ban is. Alapja a hunlex, ami egy „ morfológiai 

jelenségek formalizálására kidolgozott nyelv (…) egy tőtárból (lexicon állomány) és egy 

morfológiai operációkat formalizáló nyelvtani leírásból (grammar) áll.” (Trón és mtsai 

2005: 2) 

 

A korpuszban olyan szövegek találhatók, amelyek hasonló paraméterekkel rendelkeznek 

(nyelv, struktúra, kódoltság). A NooJ korpuszok tartalmazzák a szövegeket, a strukturális 

információkat, a különböző indexeket és nyelvészeti annotációkat (az ún. 

szövegannotációs struktúrában, Text Annotation Structure). 
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Az egyes szövegeken alkalmazható funkciók (toknegyakoriság, konkordanciák, 

annotációk stb.) a korpuszokon is lehetségesek, kiegészítve további statisztikai elemzési 

lehetőségekkel. 

 

Az elemzés alaplépései 

 

Összefoglalva tehát, a NooJ programban való elemzés alaplépései a következők (Bottyán  

2007 nyomán): 

1. Állítsunk elő az interjú-korpusz anyagából a morfológiai elemzés alapján 

automatikus eljárással egy, az elemzés alapját képező célkorpuszt! 

2. A célkorpuszt hozzuk olyan formátumra, hogy a metaadatok a NooJ komplex 

nyelvészeti fejlesztőeszköz számára feldolgozhatóak legyenek! 

3. Generáltassunk a NooJ-zsal a célkorpuszban szereplő összes szóalak morfológiai 

elemzését tartalmazó szótárat! 

4. Formalizáljuk NooJ-szótárakként ill. -gráfokként az elméleti munkák leíró 

szempontból érdekes megállapításait! 

5. Alkalmazzuk az így kapott NooJ-szótárakat ill. -gráfokat a célkorpuszra! 

6. A leírást módosítsuk úgy, hogy az a célkorpuszban szereplő összes releváns 

szerkezetre illeszkedjen! 
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Eredmények 

 

A korpusz szövegtani jellemzői22 

 

A szövegegység főbb strukturális szervezője az előre megadott szerkezet (a sturkturált 

interjú vázlata, vö. 2. Melléklet). Figyelembe vesszük, hogy az interjú élettörténeti 

jellegéből fakad az, hogy nagyobb mennyiségben találunk én-központú vagy én-kiterjesztő 

megnyilatkozásokat és hogy a beszélő múlt időben, jelölt vagy jelöletlen egyes vagy 

többes szám első személyben nyilatkozik. 

A szöveg a narráció általános jegyeit hordozza: a múltbeli esemény szelektív 

bemutatásának formája jelenik meg benne az intravénás droghasználatról és annak 

körülményeiről és általában droggal való kapcsolatba kerülésről. Temporálisan viszonylag 

rendezett: az első droghasználattól általában a kezelésbe jutásig (a drogos karrier útja) 

vezet. Az események és a szereplők egymáshoz és egy felettes struktúrához (itt a droghoz) 

kapcsolódnak (Andó 2006). 

A vizsgált szöveg alapvető tulajdonsága az, hogy az interjúkészítő és az interjúalany 

mint társszerzők jelennek meg. A nyelvi poziocionálást az interjúkészítővel a rendeződés 

és újrarendeződés jellemzi, az interjúalany gyakran a szakértő pozícióját veszi fel, amikor a 

szerhasználat körülményeiről és technikájáról beszél (pl.: „A kokainnak egy változata, 

kristályosítják a kokaint, tudod? És ugyanúgy pipában kell szívni. És égetik. És a... a füst.. 

ugyanaz, mint a fű, csak szívni kell. Csak annak...annak.. abban az a gáz, hogy ha többet 

szívsz, egyből függő vagy. Az, hogy szívsz egyszer-kétszer, attól még nem annyira.” (3305)) 

vagy a deviáns pozíciót veszi fel, a társadalmon kívüli szerepét. Ebben a pozícióban 

kapcsolódik össze identitás és narratívum; az én kontinuitása és egysége (László 1999: 

112) az önértelmezés alapja, amikor a társadalmi maghatározottság kiemelése az alanytól 

ered: az interjú egészét ennek igazolására strukturálja (pl.: „Én bánom azt, hogy drogos 

vagyok, és droghasználó vagyok, és drogfüggő vagyok, és bánom azt is, hogy… A nevemet 

is vállalom.” (1514)) 

Az elsődleges koherencia tényező a drog, e köré szerveződik az elbeszélés, az 

interjúalanyok életét a drogalitás mentén ismerjük meg, fordulópontokként gyakran az első 

droghasználatot nevezik meg, az életszakaszokra bontás a szerhasználat határozza meg pl.: 

„Hát mondom volt ez a szipus időszakom, de ez még úgy közbe volt, úgy a vége felé. Meg 

                                                 
22 Ez a fejezet része a szerző (Kaló és Rácz 2008) publikációjának 
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volt egy időszakom, amikor ittam is.” (1701) vagy a szerhasználat módjának megváltozása 

(intravénás szerhasználóvá válás) illetve a csoportban betöltött szereptől függően (pl.: 

szerhasználóból díler). 

A szövegtípusok rendszerében a narratíva a történetlebeszélő szöveg típusába tartozik, 

amely értelemszerkezetének összetevői egyszerű modellben:  

o beszélő E/1 (jelölt vagy jelöletlen); 

o valaki cselekvő: először szövegfókusz, aztán állandó szövegtopik, alanyváltás 

után újra szövegfókusz, prototipikusan [+élő], [+humán], alany, mondattopik, AG, 

EXP vagy tárgy és PAT, E/1 vagy E/3; 

o új entitások: szövegtanilag először szövegfókuszok, azután vagy eltűnnek 

további említés nélkül vagy szövegtopikká válnak [+élő], [+humán] esetén újabb 

szereplő vezetődik be, és minél többen vannak, annál bonyolultabb a 

szövegfókuszok és szövegtopikok rendszere [-élő] esetén újabb dolog, körülmény; 

cselekvések, események, történések, állapotok: prototipikusan időrendi sorrendben, 

múlt időben, a történet szerkezetében (kezdet, kifejlet, végpont), időben egymásra 

következő oksági viszonyokban, amely a cselekvő(k) által megy végbe. 

 

Ágencia kódstruktúra a droghasználói narratívákban 

 

Az ágencia listakódjai McAdams (2001) és Rácz (2006) munkái alapján az önuralom, a 

státusz/győzelem és a teljesítmény/felelősség voltak, az ágencia hiányára a 

felhatalmazottság, az igazolás, a felmentés és az ágencia hiánya/passzivitás kódokat 

használtuk (lásd. x. ábra). A listakódokat az interjúk Atlas.ti-ben történő tartalomelemzése 

során az „én-elbeszélés” (Tátrai 2002) vagy „én mint elbeszélő” deiktikus központtal 

(Sanders és Spooren 1997) rendelkező vagy én-re vonatkozó narratívákat ennek 

megfelelően címkéztük. A kódkijelölés során egy megnyilatkozást, akkor tekintettünk 

narratívának, ha összefüggő történetként jelent meg, ilyenképp lehetett akár egy összetett 

mondat is vagy több válaszon átívelő szövegrészlet. A korpusz szövegei az elemzés során a 

kódok további finomítását, a további jelentésrétegeinek feltárását tették lehetővé. 
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17. ábra Az ágenciakódok elhelyezkedése az ágencia-passzivitás tengelyen McAdams 
(2001) és Rácz (2006) alapján 

 

Önuralom
(Self-mastery)

Ágencia hiánya, 
passzivitás

Státusz/
Győzelem

Teljesítmény/
Felelősség

Felhatalmazott
(Empowerment)

Igazolás
(Justification) 

Felmentés 
(Excuse) 

ÁGENCIA

ÁGENCIA HIÁNYA

 

 

Az önuralom kód 

Az önuralom kódja olyan narratívákat jellemez, amelyekben a történet protagonistája 

eredményesen uralja, befolyásolja, kontrollálja, nagyobbítja vagy védi az énjét, vállalja a 

felelősséget a tetteiért, hangsúlyozza „én-részességét” az eseményekben, magabiztos, 

határozott, akár egy döntés, akár a kíváncsiság vezeti a tetteit, vállalja értük a felelősséget.  

Az önuralom tehát megnyilvánul az olyan narratívákban, amelyekben az alany úgy 

számol be egy életeseményről/élményről, mint egy olyan életeseményről, amelyet 

tudatosan választott és akart: 

„Akkor úgy éreztem, hogy hú, ez annyira jó, hogy ebből soha nem akarok kijönni, én 

ebben benne akarok maradni, és ez a világ legjobb dolga. És közben el is határoztam, 

hogy én minden anyagot ki fogok próbálni. Aztán a végére jöttek ilyen parák, amik így 

jellemzőek. De azokon így átestem. Tehát valamilyen szinten éreztem, hogy ez a drogtól 

van, és tudtam, hogy ezt kezelni kell. És egy barátomnál ezeken így átestem. Utána 

másnap sütött a nap, és sétáltam át a másik haveromhoz elmesélni ezt az élményt, és 

akkor is így megerősödött bennem, hogy én mindent ki akarok próbálni.” (1517) 

A önuralom formájában megjelenő ágencia jele a határozott vélemény és elképzelés a 

jövőről: 
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„Ez ilyen. 30 éves vagyok, ez a határ, ez a harmincas. 11 évig csináltam, tovább nem 

fogom.” (1504) 

„Mert úgy voltam vele, hogy úgyis ki fogom próbálni. (…) Mert tudtam, mert terveztem 

a másik haverommal, hogy ki fogom próbálni.” (1706) 

Határozott, előre megtervezett viselkedés jellemzi: 

„És amikor lett pénzem, akkor nagyon izgatott az a tudat, hogy milyen is lehet az a 

heroin. Addigra már kipróbáltam a speed-et, mindent.” (1701) 

„és utána én megkerestem őt és kértem, hogy segítsen bejutnom a közösségbe” (3004) 

Az ágens személy hangsúlyozza én-részességét: 

„A legelső? Végül is én voltam rá kíváncsi. Pont. (…) Szóval mindenre én voltam 

kíváncsi, mindent én akartam kipróbálni. És tetszett az, hogy álmodok, minden, hogy 

hallucinálok. Mindig szerettem azokat a dolgokat, amiktől lehetett hallucinálni. És 

talán ez volt az, amiért elkezdtem. Meg az, hogy elfoglalta az egész napomat. Egész 

nap csak arra gondoltam, hogy… szóval egész nap csak szipuzás közben néztem a 

természetet, bármit. És tetszett az, hogy minden máshogy jelenik meg, mint amilyen 

valójában.” (1701) 

Erősnek tekinti magát, akinek van pszichológiai/én-ereje: 

„nem olyan ember vagyok, aki segítséget tud kérni, mivel szeretem magam megoldani a 

problémáimat, ami általában nem sikerül, de attól függetlenül csak azért sem fordulok 

máshoz.” (1519) 

„Hát hogy találkoztunk. Akkor nem is dohányoztam, semmi ilyesmit nem csináltam. 

Néha ittam meg gyógyszereztem. És mondta a srác, hogy szívjak én, és mondtam, hogy 

én nem fogok. És vettem magamnak egy üveg bort, amit aztán elhajítottam és láttam, 

hogy milyen jól érzik magukat és másnap már én is szívtam.” (1706) 

Önismeretről, (akár irreális) önreflexióról tesz tanúbizonyságot úgy, hogy valamilyen 

(felnagyított) tulajdonsággal illeti magát: 

„Hát, jó emberismerő vagyok. Remélem, legalábbis. AIDS-es csak nem lehetek, már 

kiderült volna. Egyéb betegség meg annyira nem érdekel.” (1521) 

„Jaj, jaj, én amúgy is eléggé ilyen lelkis… nem lelkis, mert a lelkiproblémáimat tök jól 

meg tudom oldani magamban. Én már több mint tíz éve külön élek, és így saját magam 

élem az életem, de másokért én felelősséget érzek, főleg, hogyha együtt nyomunk. És én 

nem akarom, hogy mellettem meghaljon bárki. Azok a barátaim, akik így meghaltak, és 

nem voltam ott, az is nagyon megvisel engem.” (1517) 

Megfogalmazza a viselkedésének okát pl. kíváncsiság: 
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„Mindig kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen meg hogy kábítószer, az nagy dolog. Mit 

tudom én akkoriban még jobban. Most már azért nem annyira. És hát így 

beszélgettünk, és valami ismerős által hozzájutottunk egyhez, elszívtuk, de nem volt… 

Szóval jót ettünk, ennyi. És akkor utána én hát végül is megismerkedtem egy olyan 

emberrel, aki lőtt és mesélt róla, én meg kérdeztem. És én mindig is így érdeklődtem, 

hogy most mit tudom én ilyen, ez-az. És először végül is speedet lőttem vénásan.” 

(1902) 

„Naiv voltam, nagyon befolyásolható voltam. Meg úgy akkor voltak így rázós dolgaim 

és… Nem tudom igazából így nem tudom felidézni, hogy mért nem mondtam azt, hogy 

nem.” (1704) 

A vizsgálati személy kontrollálja az életeseményeket (még a drogot is): 

De sosem bántam meg, mert - mondom -, sosem volt kibukásom. Kipróbáltam az 

Esidecet, a gombát, nagyjából mindent, ami elém került. Tehát így kezdődött. (…) Mert 

érdekelt. Mert hallottam róla, hogy így meg úgy történnek ezek a dolgok, és szerintem a 

mai napig is tudattágító, szóval én úgy fordulok hozzá, mint tudattágító. Meg ösztönző, 

bizonyos dolgokra. Ajtót, ablakot kinyitok, cselekvésre ösztönöz engem. Másképpen 

nem is használnám, csak időmulasztásnak hülyeség.” (1711) 

„Hát még nem töltöttem be a húszat. Összeismerkedtem egy ilyen budapesti úgymond  

bandával, és ott hallottam, hogy van egy olyan srác, aki szokta szúrni, és akkor 

mondtam neki, hogy szeretném egyszer kipróbálni és hogy vállalja-e, hogy ő 

megcsinálja nekem. És azt mondta, hogy jó. És másnap már úgy állítottam föl, hogy itt 

van nálam egy gramm spuri, próbáljuk ki akkor, szerezzünk tűt. És onnantól kezdve 

körülbelül egy három hétig volt az, hogy mindennap annyira más volt az egész, 

minthogyha fölnéztem volna rá vagy nem tudom, egyszerűen teljesen el voltam 

tájolódva. És körülbelül három hétig mindennap. És az volt a legrosszabb, azért 

szoktam rá annyira. Túlságosan sokat…” (2802) 

Értékeli a saját tetteit (külső szemszögből): 

„Az ember egy idő után hát kifordul még saját magából is. Szóval az van, hogy minél 

több jusson neki. Szóval úgy elhagyja a barátait, elhagyják. Szóval mindenkit elhagy. 

Már csak az a lényeg, hogy neki meglegyen. Nem foglalkoztam semmivel. Már a végén 

a szüleimmel sem. Ők nekik is ott tettem keresztbe, ahol csak tudtam, úgyhogy igen, 

elég jelentős változáson mentem át. Sajnos. És nem jó irányba, hanem rossz irányba 

természetesen.„ (1513) 
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„Egyszer így vagyok vele, hogy igen, egyszer úgy, hogy nem. Hát igen, mert ennek 

azért van egy jó oldala is, az hogy azért mégis csak meg tudtam, hogy azért mivel jár 

meg hogy hogy, meg hogy eleve az, hogy milyen érzés. De hát azért meg is bántam, 

mert azért nem tartom úgy, hogyha...” (1513) 

 

Az önuralom alkódjai: eredményesség, öntudatosság, magabiztosság, határozott 

viselkedés, határozott vélemény, pszichológiai erő, énvédelem 

 

A státusz/győzelem kód 

 

A protagonista egy magasabb státuszt vagy presztízst ér el társai között, azon keresztül 

vagy azáltal, hogy különös figyelemben vagy elismerésben részesül, győz egy 

küzdelemben vagy egy versengésben. A státusz vagy a győzelem elérése nem csak a 

társadalomnak megfelelő kimenet lehet (pl. felismeri függőségét és a felépülés irányába 

indul), hanem a társai között, a saját közegében is (pl. díler lesz). 

 

A felidézett eseményben határozott személyként láttatja magát, aki eléri, amit akar; a 

történet elmesélésében gyakran használja a szabad függő idézést: 

„Telefonáltam, mondtam neki, hogy ’Figyelj ide drágám, itt vagyok a sarkon nálad, az 

utcában. Följöhetek vagy nem? Hát, persze, cicám, gyere.’ Kész. Akkor már tudta, 

hogy minimum az öt grammot elő kell, hogy készítse. Mert tudta, hogy öt grammnál 

alul nem veszek. Ennyi volt.” (3301) 

„Ez úgy, hogy én még nem szúrtam, de édesanyámék már úgy látták, hogy valami 

nincsen velem rendben. És valami seb volt a kezemen, és anyu azt hitte, hogy na, én 

már szúrom magam. Miközben tényleg, valami szúnyogcsípés volt, vagy seb, vagy 

akármi, tökmindegy. És én akkor úgy voltam vele, mondom, hogy… megmondtam 

anyunak is, hogy ’Tudod mit? Most elindulok, és mostantól viszont tuti, hogy szúrni 

fogok.’ És akkor szúrtam. Szúrtam az amfetamint pár napig, aztán utána az LSD-t, és 

akkor utána végül is maradt a speed, és utána nagyon sokáig speedeztem. És amint 

ráálltam a heroinra, akkor már a speedet nem használtam. De a heroint is rögtön 

intravénásan használtam. És onnantól kezdve viszont elmaradt az LSD, szóval a 

bélyeg, a hasis, spangli. Ilyenek elmaradtak.” (1519) 

Valamilyen összehasonlításban emeli ki különlegességét: 
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„Aztán le is szoktam a fűről, én nem füvezek 20-21 éves korom óta. Nem érdekelnek, 

csak a kemény kábítószerek.” (1521) 

„én, mivel használtam más országban is, én másképp fordulok egy kicsit ezekhez, az 

összes anyaghoz. Egy kicsit szebb nekem. Egy adomány, amiért örülök, hogy minket 

megérintett, fiatalokat itt, Magyarországon is. Csak sajnálom, mert látom, hogy 

rosszra használják. És talán soknak nem is való, mert itt, Magyarországon, Budapesten 

sok ember, sajnos, olyanok használják, és nem tudnak kitérni előle, akiknek valami lelki 

problémája van. És azt meg nem oldja meg. Eltolódik az egész, meg még súlyosabba 

belevetődik.” (1711) 

Büszkélkedik elért eredményekkel vagy olyanokkal, amelyeket elérhetett volna: 

„Meg igazából le tudok mindenről állni, hogyha akarok. Már túl sok időt töltöttem el 

ezzel, 20 évet. Érted? Gondold el, hogy már hol tarthatnék. Már két sulit elvégezhettem 

volna. Most nem azért, mert van egy fél éttermem, még így is megcsináltam. Az első 

kerületben, a várban, a [kávézó megnevezése], az az enyém.” (1521) 

A saját csoportján belül van egy olyan (fizikai, szellemi) tulajdonsága, amely kiemeli a 

csoporttagok közül: 

„én úgy vettem észre, akikkel eddig ilyen helyzetbe kerültem, hogy ilyen rivalizáció. 

Tehát látták, hogy én mennyit nyomok, és akkor ’óóó, nehogy már ő kisebb junkie 

legyen’, vagy mit tudom én. És akkor ő is annyit, vagy majdnem annyit nyomott, mint 

én. És nekem azért az a 24 Depridol, azért az rendesen megedzett. Tehát én nagyon 

rajta voltam. Meg a Kodein is, meg én olyan alkat is vagyok, hogy elég jól bírom. Sokat 

sportoltam. Na, mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ilyen rivalizáció. És akkor ő 

is annyit nyom, mint én, mert nem bírja ki. Meg a másik az, hogy akkor ’felezzük el, 

felezzük el!’ És hogy még csak véletlenül se legyen az, hogy ő kevesebbet nyom, holott 

ugyanannyit fizetett. És akkor a hülyeségére csak ráfizet. Mert semmire nem emlékszik, 

mert olyan, mintha fejbe verték volna. És fölébred egy mentőben, vagy fölébred nálam 

két óra múlva, és most ennek volt értelme? Tehát én ezt vettem észre.” (1517) 

A tapasztalatait különlegesnek értékeli: 

„De én nyilvántartott kábítószeres vagyok ’89 óta. A Klapka utca, amikor megnyílt, 

akkor engem oda már fölvettek, mert már nem tudtak velem mit csinálni akkor sem. 

Olyan beteg voltam, már külföldön mindent kipróbáltam.” (1521) 

„Leszállok egy állomáson, körülnézek, és ötszáz méteren belül megmondom, hogy ki a 

drogos, és kitől lehet vásárolni. Most Németországban például ez úgy működik, hogy 

ott utálják a heroinistákat, mert nagyon nagy szarkeverők. Tudod, elvesztik az emberi 
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mivoltukat, és nagyon gané dolgokat csinálnak.  De ez még Magyarországra nem jutott 

el.” (1521) 

Önmagát csoporton kívülinek érzi: 

„Én nem narkósokkal barátkozom. Nem nagyképűségből mondom, hanem mert nincsen 

velük közösségem, inkább így mondom. Azért haználom csak egyedül, mert az nekem 

nem jelent semmit sem. Nagyon unalmasak számomra. Soha semmi jót nem hallottam 

még tőlük, még csak meg sem tudtak röhögtetni. Az meg, hogy azt használja, amit én, 

az kevés nekem.” (1521) 

Van egyfajta másság-tudata, amit túlzásokkal fejez ki: 

„De én szeretem az izgalmat. Ez a doktornő vagy pszichológusnő végre rávezetett - és 

már csak ezért vagyok itt, már egyébként már nem lennék, mert nincs semmi bajom -, 

hogy olyan polytoxikomán vagyok, annyira függő vagyok mindenre, szülői függést is 

jelent ez, nem csak dohányzás, cigaretta, meg narkó, meg ilyesmi. Minden függő, 

játék… ’91 óta minden casinóból ki vagyok tiltva Magyarországról. Sőt még 

Ausztriában is, Baden Badenben is.” (1521) 

„Idáig legalább ismertem vagy negyven dílert. Telefonálok, megmondom, hogy mit 

szeretnék.” (1521) 

 

Alkódok: sikeresség, büszkeség, rivalizáció (in vivo kód), pozíció, összehasonlítás (más 

emberekkel, helyzetekkel, tárgyakkal), különleges ismeretek (pl. más országban szerzett), 

másság-tudat, túlzás („minden”), szakértő-pozíció (pl. a csoporttagokkal szemben). 

 

 A teljesítmény/felelősség kód 

 

Az egyén jelentős sikerről számol be egy feladat, munka, instrumentális cél elérésében, 

vagy az ezekkel kapcsolatos előrehaladásban, illetve fontos felelősség magára vételében.  

„De inkább… nem sztondultam. Én nem sztondultam! Én nem sztondultam! Inkább úgy 

hatott rám, hogy nem is tudom. Egy barátnőmmel voltam állandóan együtt és én 

állandóan vigyáztam rá. Ő sztondult. És borzasztó baromságokat csinált. Futkározott a 

hatsávos úton meg satöbbi, és én próbáltam rá vigyázni. És sikerült is, mert életben 

maradt. Nem lőtte túl magát. Azzal semmi probléma nem történt. Szóval én inkább 

ilyen fél józan állapotban voltam.” (1518) 
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Az ágencia hiányának kódjai 

 

A felhatalmazottság kód:  

 

Az egyén – átvitt értelemben – megnövekedett, kiteljesedett, hatalommal ruházódik fel, 

képessé vált, felépülő, jobb teljesítményt nyújt valakivel vagy valakikkel történő kapcsolat 

révén, vagy azzal igazolja tetteit aki vagy ami nála nagyobb vagy hatalmasabb.  

Egy olyan hozzáadott erőről számol be, amely hatással van az életére vagy valami, ami 

irányítja az életét, a cselekedeteit: 

„Lehet, hogy úgy lettünk tervezve, nem tudom, az élet úgy tervezett minket, hogy az 

emberi test öngyógyító. Tehát mondjuk, eltörik egy kezem, ugye, és ha nem is rakják 

sínbe, magától összeforr. Tehát valamilyen módon a szervezet meggyógyítja önmagát. 

Hát én is ebben bízom.”(3003) 

„Nagyon rosszul éreztem magam amiatt, hogy ők meghaltak, és hogy ilyen szemét 

módon. Ettől a rohadt herointól. Akkoriban voltak olyan érzéseim, hogy ezt 

abbahagyom, én nem akarok olyan sorsra jutni, mint ők. De aztán nagyon erős volt a 

heroin. Szóval valami kellett ahhoz, hogy elviseljem ezt a rohadt világot.” (1519) 

 „Heroin volt. Nevén nevezve. És mondanom sem kell, egészen fölrepített. Szóval ilyen 

könnyűvé váltam. A viszketést leszámítva. De elmentünk egyből kirándulni, és nagyon 

szuper volt. Tényleg olyan erőt adott. Akkor tapasztaltam meg először, hogy engem 

iszonyúan mozgat. Szóval kétszer olyan teljesítményre képes voltam. (1711) 

„Az az egy év nyomot hagyott rajtam, mert így megtértem, és így Isten megtart, tehát 

nem engedi, hogy visszaessek keményen. Nem is érdekel, nem is akarok heroinista 

lenni. Vagy függő. Alkoholfüggő sem. Semmilyen függő.” (1517) 

A környezeti tényezők, más emberek viselkedése és döntése erősen hatnak a vizsgálati 

személy cselekvésére: 

„És akkor egy évig tiszta voltam. Csak füveztem, mert a régi füves társaságom 

fölkarolt.” (3004) 

„Ez 98 végén volt. És egy barátomnál voltam fent. És ők speedet nyomtak és hát én is 

mondtam, hogy ki szeretném próbálni, és így adtak nekem is. És hát nagyon-nagyon 

féltem a tűtől. Hárman fogták le a karomat, hogy be tudják nyomni, de mikor 

benyomták, akkor azt mondtam, hogy… Nekem az volt az első mondatom – erre tisztán 

emlékszem – , hogy ez jó, ez jó, ez nagyon jó, ez kell még, ez kell még. És hát szóval ez 

volt a legelső alkalom. Erre annyira tisztán emlékszem, hogy…(…) Láttam, hogy ők 
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csinálják, hogy ők szúrnak. És hát úgy voltam vele, hogy most pont én maradjak ki 

belőle. Hát kipróbálom én is. Habár nagyon féltem tőle, de hát mondom, ha nekik 

semmi bajuk nem lesz, akkor nekem sem lesz semmi bajom. És így mondtam, hogy én is 

kérek akkor, ki szeretném próbálni.” (3304) 

„Akkor 19-20 éves voltam. Utána, amikor kijöttem, segített a család nagyjából. Úgy 

próbáltak segíteni. Leálltam, elkezdődött az első gyógyszer, visszavettek a bútorboltba, 

kaptam egy BMW-t, összejöttem egy lánnyal, akinek lakása volt, úgy jó volt. Füveztem, 

szedtem a gyógyszert. Havi 30 volt az a „jó volt”, de hát, egy évig szedtem. Szóval, 

egész nap spangliztam, de egy évig tiszta voltam.” (3005) 

 

Alkódok: fatalizmus, sors, sorsszerűség, irányítottság (valaki vagy valami által). 

 

A felmentés kód 

 

Az adott cselekményben a saját felelősség tagadása vagy megosztása, önellentmondás a 

tett és a tett következménye között, az adott személy az általa nem preferált alternatívát 

választja, de tudatában van annak, hogy ez nem az ő preferált alternatívája. 

A jelenlegi élet összehasonlítása egy lehetséges (vagy lehetségesnek vélt) élettel, amely 

egy másik személy életéhez köthető: 

„Azt mondta, hogy nekem mindenem meglesz. De sajnos, meghalt. Nem így élnék, 

ahogy most élek, nem lennének ilyen gondjaim, amik most vannak. De sajnos ez van.” 

(3005) 

A döntés felelősségének elaborálása egy nagy hatású külső tényező hatására: 

„Első injekciós használat? Hú! Azt hát megmondom őszintén én a Transpotting film 

miatt akartam kipróbálni a heroint. De nem a heroin volt ez első, hanem a speedet 

használtam először intravénásan. És azt egy vécében, egy kocsmának a vécéjében. És 

azt is egy másik újpesti barátnőmmel.” (1501) 

Tudatában van a cselekedete kockázatos voltával, mégis egy külső (megmagyarázhatatlan) 

tényező befolyását feltételezi: 

„És én nagyon odafigyeltem egy csomó mindenre, és ezért sajnálom, hogy elkaptam a 

hepatitiszt. Egy picit igazságtalannak érzem a sorstól, mert azért nálam sokkal kevésbé 

odafigyelő emberek, tehát olyan emberek, akik nálam sokkal kevésbé figyelnek oda 

magukra, meg a dolgaikra, azok nem kapják el. Én valami szerencsétlen véletlen 

folytán eshettem ebbe bele.” (1517) 
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Felelősség megosztása másik személlyel egy, a saját életére nagy hatással lévő 

eseményben 

„Az egyik ismerősöm, a volt barátom fölhívott telefonon, hogy van számomra egy joint, 

és így kihozta a suli elé nekem, mikor végeztem az iskolában. Akkor már be volt 

tekerve. Én azt hittem akkor, hogy fű. És akkor így elszívtuk ott az iskola előtt, és 

tudtam azt, hogy a fűtől röhögni kell, és éreztem, hogy tök mást érzek. És azt hittem, 

hogy nem jött be rendesen a fű. És akkor mondtam, hogy csavarjon még egyet. És 

amikor csavart még egyet, felnyitott egy pakettot, és láttam, hogy ilyen barna por. És 

akkor rákérdeztem, hogy ’Mi ez, heroin?’ A srác azt válaszolta: ’Mért, mit hittél?’ 

Mondom: ’Azt hittem, hogy fű.’ És akkor így kérdezte, hogy ’Csavarjak-e még egyet?’ 

És mondtam, hogy ’Most már úgy is mindegy’, hogy akkor igen.” (1704) 

„Ez egyik haveromnak árultunk bélyeget Egerben és ültettünk egy növényt. És ő feljött 

ezzel Pestre, mikor kész lett, és akkor hozott érte bélyeget meg heroint. És akkor egy 

darabig csak orrba szívogattuk, aztán az utolsó… Tehát ami megmaradt még egy-egy 

adag és akkor azt benyomtuk… vagyis hogy három, mert aki…akkor mi még nem 

tudtunk szúrni, és akkor meg kellett kérni egy gyereket, hogy adja be és neki is kellett 

adni ugyanis. Mert hogy mondták már előbb is, hogy – mármint aki hozta – hogy 

frankó. Vagyis hogy aki, hozta … azt hiszem … a haveromat… amikor hozta, akkor 

benyomta és így adódott az ötlet, hogy a végén akkor…hogy próbáljam…vagyis hogy 

én is próbáljam ki, mert a másik haveromat benyomta az a gyerek.” (1904) 

„Megkérdezték, hogy kipróbálod? Először kérettem magam, mondom, nem merem, 

mert nem tudom, hogy milyen a hatása. De a végén mondtam, hogy na, jó, kipróbálom. 

És tetszett. Én nem szoktam olyan sűrűn csinálni. Ritkán. Csinálom két-három napig, 

utána egy jó pár napig nem csinálom. Néha nem kell egy hétig, két hétig.” (dr0003) 

 

Alkódok: önellentmondás, diszfunkcionális ágencia, felelősség megosztása, felelőtlen 

viselkedés más hibájából 

 

Az igazolás kód 

Különféle – rajta kívül álló – igazolásokat keres tette magyarázatára.  

Kognitív magyarázatot ad: 

„Kimegyek, nem bírom megállni. Addig vagyok tiszta, amíg itt vagyok. Egyszerűen nem 

bírom, nem bírom. Mert rossz anyagi körülmények között vagyunk anyámmal együtt. 

Most mit csináljak?” (1522) 
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„Emlékszem, csak… Felmentünk egy lakásba, és akkor ott így sokan voltunk, aztán így 

belőttem. Jó volt végül is. Igazából nem is tudtam, hogy mit csinálok, mert annyira 

fiatal voltam még. Ilyenkor, ebben a korban – szerintem – elég vakmerők az emberek. 

(1903) 

 

Alkódok: kognitív magyarázat, érzelmi magyarázat 

 

Az ágencia (teljes) hiánya/passzivitás kód 

 

Az életeseményben nem vállal felelősséget, passzív: 

„Hát a legeslegelső az nem eszembe jutott, hanem - tudod – az ismerőseim végül is, 

akik úgy izé megkérdezték, hogy… mert ők már akkor régebb óta csinálták. És 

mászkáltunk egy ideig, nekem soha nem kellett, és valahogy egyszer úgy sor került rá, 

hogy végül is barátnőm által én is kipróbáltam.” (1702) 

Az életével szemben tanúsított nihilizmus: 

„Azt akartam mondani, hogy az igazság az, hogy az utóbbi hónapokban azon 

gondolkoztam, hogy megváltás lenne a halál. Ezt komolyan mondom! Már megváltás 

lenne a halál, mert már unom ezt az egészet. Azt, hogy évek óta minden reggel úgy 

kelek föl, kinyitom a szemem, és tudom, hogy nem bírok otthon maradni egy óránál 

többet, mert el kell indulni, mert délre már olyan beteg leszek, hogy alig bírok menni. 

És most azt mondom, hogy na most vége van. Csak az a baj, hogyha kimegyek, 

fogalmam nincsen, hogy mit fogok csinálni. Szarni fogok mindenre. Egyszerűen ennyi.” 

(1522) 

Az élet céltalanságának tükröződése, pl. unalom formájában: 

„Tehát mit tudom én akkor találkoztam a Krisztával, vagy olyan alkalom adódott, vagy 

egyszerűen csak unatkoztam, ennyi. Mostanában, mivel hogy otthon vagyok, egész nap 

csak számítógépezek, semmit nem csinálok, így már unalmasabb, és akkor így… Én 

meg nagyon nem tudok unatkozni, tudod, és akkor inkább szoktam a telefon után 

nyúlni, hogy hát most akkor veszek.” (1702) 

Erőtlenség, gyengeség: 

„A legelső heroin-használatom volt az, ami nagyon jó volt. Onnantól kezdve viszont 

semmi. Szóval nem adta meg nekem soha azt… szóval csak annyit ad meg, a mai napig 

is, hogy tényleg… ha sokat nyomok, akkor beájulok, ha azt a normális mennyiséget, 

amire ráálltam, akkor meg tényleg annyi, hogy így elvagyok. Szóval így reggel felkelek, 
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felébredek, benyomom magam, és akkor így tudok menni, pörögni, pénzt csinálni.” 

(1519) 

Passzivitás: 

„És akkor egyszer csak jött valaki, hogy izé… kóstoljuk meg ezt. Megkóstoltuk, aztán 

jobban tetszett. (…)Mikor, ami volt. Én úgy voltam vele. Ami jött, mindig azt.” (1713) 

 

Alkódok: felelősség hárítása, passzivitás, nihilista közömbösség, erőtlenség, gyengeség, 

unalom 

 

 A kódok hierarchiája és összefüggései 

 

Jelentés és fogalom 

 

A kódok és alkódok elemzése és értelmezése révén pontos definícióját adhatjuk meg 

annak, hogy mit nevezünk ágenciának, élettörténeti narratívában hogyan nyilatkozik, mit 

gondol vagy érez az a személy önmagával, a cselekedeteivel kapcsolatban, aki az 

elbeszélésben ágens módon viselkedik egy élethelyzetben és hogyan, akinél az ágencia 

hiánya figyelhető meg.  

Az Atlas.ti szövegelemző programban rendelkezésre áll egy olyan funkció (The 

Realtion Editor; Code Family Manager), amely lehetővé teszi vizuálisan áttekinteni és 

ábrázolni a hierarchiákba rendezett kódokat, és a kódok (idézetek stb.) között viszonyokat 

meghatározni (= = kapcsolatos, [ ] rész-egész, => valaminek az okozója, > < ellentétes, 

’isa’ megegyezik, stb.). A kódok és alkódok elemzése tematikus kategóriák létrehozását is 

lehetővé teszi, amely a fogalmak szemantikai meghatározásához vezethet el. A hasonló 

jelentésű vagy megegyező kódok az Atlas.ti egyik funkciójával összevonhatóvá (Merge) 

válnak. A kódok közötti viszonyokat megjeleníthetjük az idézetekkel együtt.  
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18. ábra A kódok hierarchiája Atlas.ti programban 
 

 

 

Az alkódok viszonyainak és hierarchiájának elemzése két uralkodó fogalomra hívta fel a 

figyelmet: az ágencia kategóriában az eredményességre, az ágencia hiánya kategóriában a 

felelősség hiányára. Ez az eredmény azt is mutatja, hogy a két kategória nem ellentétes 

jelentésű kódpár23 hanem olyan egymástól független jellemzők, amelyek az én-

elbeszélésben az én önmagára reflektáló szerepét leírják. Ez az eredmény arra is 

magyarázatot ad, hogy egy személy élettörténeti narratívájában hogyan jelenhet meg az 

ágencia és annak hiánya egyszerre, akár ugyanazzal az életeseménnyel kapcsolatban is. 

Ezért a fent alkalmazott ábránkat (lásd. 14. ábra) az alábbiakra módosítjuk, a korábbi 

ábrázolás ugyanis az azt sugallja, mintha egy kontinuumnak a két véglete lenne a 

fogalompár: 

 

                                                 
23 Ezt McAdams (2011) sem feltételezte, Bakan-ra hivatkozva a két végpontnak az ágenciát illetve a 
közösségiséget nevezte meg). 
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19. ábra Ágenciakódok és alkódok összefoglaló ábrája 
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Az ágenciakódok (vagy ágenskódok) összefoglaló ábráján az látszik, hogy a McAdams 

(2001) és Rácz (2006) kódkategóriáinak korpuszunkon való kvalitatív elemzése során az 

eredményesség fogalma lett az, amelyik uralkodóan kifejezi az ágenciát, az önuralom 

kódban jut érvényre leginkább az én- vagy önreflexió és a határozottság. A 

státusz/győzelem kódjaiban a másság (különbség) és a sikeresség, a harmadik 

ágenciakódban pedig a felelősség fogalma domináns. 

Az ágens elbeszélő tehát elsősorban eredményes, ezenkívül lehet határozott, kíváncsi, 

sikeres, más, mint a többiek és képes felelősséget vállalni.  

Az ágens-önuralom kódjai közül az én-központúság és a határozottság kongruens 

kapcsolatos egységet alkotnak, hiszen ha egy személy határozott véleményt fejt ki vagy 

egy cselekedetéről úgy számol be, mint határozott viselkedésről, azzal azt kommunikálja a 

beszélgetőpartnerei felé, hogy öntudatos, magabiztos személy, és fordítva: az öntudatos 

személy határozott nyilatkozatokat tesz az élettörténeti eseményeiről. A kíváncsiság in 

vivo kód (a vizsgálati személyek pontosan ezt a szót használják) és lazább kapcsolatos 

viszonyban áll a két önuralom kategóriával, de ha egy személy pontosan meg tudja 

fogalmazni cselekedetének okát, akkor arról – dacára a kíváncsiság negatív 



 104

konnotációjának24 –  azt feltételezzük, hogy uralja azt az életeseményt, tehát kapcsolatos 

viszonyban áll a „határozott vélemény” alkóddal. 

Az ágens-önuralom megnyilatkozás és az ágens-státusz/győzelem megnyilatkozás 

között ellentétes viszony van, amely az „én- és a más-központúság” konceptualizációjában 

értelmezhető. Az ágens-önuralom megnyilatkozó a tetteinek eredményességét az én-

mezőben méri, az ágens-státusz/győzelem megnyilatkozónak szüksége van más 

támpontokra ezen a mezőn: akár más személyekre, akár más dolgokra, akár más 

ismeretekre, ahhoz, hogy a saját tetteinek értékét, jelentőségét kijelöljék. Ez szoros 

kapcsolatos kapcsolatban áll a sikerességgel, amely egy olyan fogalom, amely csak 

valamilyen társas összehasonlításban kap értelmet. 

Az ágens-teljesítmény/felelősség az eredményességgel van rész-egész viszonyban, 

ahogyan az köti össze többi alkódot is: az ágens megnyilatkozó valamit elért, valamilyen 

cselekedetének valamilyen (azaz nem biztos, hogy etikailag vagy a társadalmi normáknak 

megfelelő) eredménye van, 

- amit interszubjektív skálán elhelyezve: önmaga ért el, önmaga a mérce vagy 

másokkal való összehasonlításban számít eredménynek; 

- beszámol arról, hogy hogyan, milyen eszközökkel érte el, milyen tulajdonságok 

szükségesek hozzá, pl. határozottság; 

- támpontot nyújt ahhoz, hogy miért tette ezt, pl. kíváncsiság; illetve 

- eredményes abban, hogy vállalja érte a felelősséget. 

 

A felelősség (vállalásának a) hiánya az, ami rész-egész kapcsolatban áll az ágencia 

hiányának kódjaival (azaz az ágens-teljesítmény/felelősség kód az ágencia hiánya kód 

ellentétpárja). Az ágencia hiánya kódnyaláb – McAdams (2001) és Rácz (2006) alapján – 

négy kódot (ágencia hiánya/passzivitás, igazolás, felmentés, felhatalmazottság) és – 

elemzésünk eredményeképpen – hat tematikus alkategóriát tartalmaz, amelyek: a 

felelősség hiánya, a közömbösség, az érzelmi komponens, az ellentmondás, a magyarázat 

és a máshoz való viszonyítás. 

                                                 

24 Kíváncsiság: a tudás vágyának az a fajtája, melynél a szubjektív vágy kielégítése a fődolog, nem az 
igazság iránt való érdeklődés; a kezdet mindig a K.; ebből fejlődik ezután a tudás vágya, mely az újat keresi, 
nem mert új, hanem mert értékes. A K. kiváló vígjátéki tulajdonság, mely elég gyakran ostoroztatik, rendesen 
felsüléssel lakol. Már a legendákban és regékben is szerepel mint csúnya jellemvonás. Csak a gyermekeknél 
természetes és vonzó. Forrás: Pallas Nagylexikon 
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20. ábra Az ágencia hiánya kódok és alkódok összefoglaló ábrája 
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Az ágencia hiánya/passzivitás kód egy tematikával jellemezhető, ez a közömbösség: a 

beszélő az elmondott cselekményekhez való viszonyát unalommal, erőtlenséggel, 

passzivitással jellemzi, azzal fejezi ki, hogy nincs érzelmi komponens a 

megnyilatkozásaiban – ez a tulajdonsága áll ellentétes viszonyban az igazolás kóddal, 

amelyben a felelősség hiányát különböző kognitív és érzelmi magyarázatokkal 

kommentálja, mint például a megbánás. A magyarázat a felmentés kód sajátossága is, a 

kettő közötti különbség a koherenciában ragadható meg: míg az igazolás magyarázatai 

összefüggő, érthető indoklások az ágencia hiánya-felmentés kódból hiányzik a logika. A 

magyarázat az önellentmondásban és a diszfunkcionális ágenciában ölt testet, pl. olyan 

eseményekért vállal felelősséget, amelyeket nem ő vitt véghez vagy a diskurzus során 

tendenciózusan váltogatja a nézőpontját, s magyarázata inkoherenssé válik. Az ágencia 

hiánya-felmentés és –felhatalmazottság kódok erős kapcsolatot és hasonlóságot mutatnak 

abban, hogy a felelősséget valami más (dolog, személy, fogalom) entitásra ruházzák át. 

Az ágencia hiánya tehát a felelősség hiánya, amelyet a beszélők 

- indokolnak valamilyen magyarázattal, ami lehet logikus és koherens vagy 

széttöredezett; ez az indoklás lehet érzelmileg telített vagy telítetlen; 

- oka lehet egy attitűd, a közömbösség; 
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- az én-mező nem jelenik meg, az interszubjektív skálán nem csak humán, de 

szürreális entitások is.  

 

A kódok kvalitatív elemzése 

 

Az Atlas.ti szövegelemző program egyik funkciója (Codes > Output > Quotations for 

Selected Code) lehetővé teszi a kódokhoz tartozó összes idézetet egy fájlban kezelni, 

amely így könnyen elemezhetővé válik, ha egy-egy kód jellemzőinek vizsgálata a cél (lásd. 

17. ábra). Az idézetek visszakereshetők és leellenőrizhetők. 

21. ábra A kódhoz tartozó idézetek kigyűjtése Atlas.ti programban 
 

 

 

A kvalitatív elemzés során az ágencia három illetve az ágencia hiány négy kódjának 

formai-nyelvi jellemzőit vizsgáltuk  

a) nyílt kvalitatív elemzéssel és  

b) a korábbi, az ágenciát valamilyen szempontból vizsgáló szakirodalom alapján 

plauzibilitás-vizsgálattal.  

Az elemzéseket Atlas.ti programban, de manuálisan végeztük (kivéve a konkrét 

kifejezéseket, egyszavas kereséseket pl. explicit személyű személyes névmások). 
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a) Nyílt kvalitatív elemzés 

 

A nyílt elemzés során a korábbi szakirodalmi eredmények figyelmen kívül hagyásával a 

kódokhoz tartozó idézetek alapján a disztinktív jegyeket regisztráltuk és egy rendszerben 

elhelyeztük.  

 

A nyílt kvalitatív elemzés eredményeképpen az ágencia és az ágencia hiánya kódjainak 

különbségei megragadhatók az interszubjektivitásban (a wittgenstein-i nyelvjátékelméletre 

visszavezethető értelemben) vagyis a társas megismerésben és megértésben jelen vannak-e 

mások vagy sem. Az önuralommal és az ágencia teljes hiányával jellemezhető narratívákat 

az én-központúság jellemzi, az életesemény leírásakor a megnyilatkozásban nem jelennek 

meg más személyek, közösségek hatásai. A státusz/győzelem kóddal jelölt szövegekben az 

interszubjektivitás határozottan megjelenik az én az explicit összehasonlításokban („vele”, 

„tőle”, „ahhoz képest”, „más”) körvonalazódik. A teljesítmény/felelősség kódban ez az 

összehasonlítás impliciten van jelen vagy az én-elbeszélő a saját magához („korábbi 

énjéhez”) hasonlítja jelenlegi tetteit. A felhatalmazottság kód esetén is erős az 

interszubjektivitás, de itt az elbeszélő én nem interakcióban van más entitásokkal, hanem a 

másik entitás hatalma, irányítása alatt áll („általa”), a felmentés és igazolás kódok esetén 

ez a viszony okozati jellegű („miatta”).  

Az időbeliség skáláján is megragadhatók jellemző különbségek a kódok között. Az 

önuralom és az ágencia hiánya kódokat hasonlóan jelen idejű megnyilatkozások jellemzik 

(„ilyen vagyok”). A státusz/győzelem kódban van egy múltból jelenre irányultság („olyan 

voltam, ilyen lettem”), míg a többi kódban a múlt idejű én-beszámoló dominál („ez történt, 

ez volt az én szerepem benne”), bár a felmentés és igazolás kódokban több régmúltra utalás 

található. 

A jellemző vagy ritka szóhasználat három kód esetén bizonyult disztinktív tényezőnek: 

az önuralom kódban a tudatosságot elsősorban a mentális igék (vö. Vincze és László 2006) 

hordozzák („terveztem”, „kigondoltam”, „elbizonytalanodtam”). A státusz/győzelem kód 

idézeteiben dominálnak a túlzások és fokozások („minden”, „legjobb”, „legtöbb”). A 

felhatalmazottság kódban jelenik meg egyedül a magyar nyelvben ritkán használat passzív 

szerkezet („úgy lettünk tervezve”).  
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7. Táblázat A kódok jellemzői – nyílt kvalitatív elemzés 
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b) Kvalitatív plauzibilitás-vizsgálat 

 

A vizsgálat célja leellenőrizni a korábbi vizsgálatok eredményeinek plauzibilitását a 

korpuszunkon. Ezen vizsgálatok többségének nem célja az ágencia leírása, de az 

elemzések bizonyos összetevőivel utalnak az ágencia valamilyen részére, a jelenség, amit 

vizsgálnak impliciten vagy expliciten tartalmazza az ágenciát. 

 

Az ágenciát is vizsgáló szakirodalomban (Fowler 1985, Erdős B. 2006, Ferenczhalmy és 

László 2007 Beran 2009, Békés 2008, Szalai és mtsai 2010) többfajta, kvalitatív és/vagy 

kvantitatív elemzési módszert alkalmaznak a diskurzusanalízistől a narratív pszichológiai 

elemzésig. A heterogén, főleg beszélt nyelvi szövegen az alábbi formai-nyelvi 

szempontokat vizsgálták vagy találták funkcionálisnak: 

1. Az explicit én jelölője, az explicit E/1 személyes névmás; (Erdős B. 2006, Beran 

2009) 

2. az igék aktív vagy passzív (Békés 2008, Szalai és mtsai 2010) jellemzője: aktivitás 

(pl.: harcol, menekül), passzivitás – állapotváltozás, történés igéi, illetve az állapotot, 

folyamatosságot kifejező igék (pl: történik, alakul, kezdődik), „aktivitációs kontúr” (pl.: 

fokoz, lassít, leheveredik, időzik),  „stop/go” igék (elkezd, abbahagy); 

3. tranzitivitás (Beran 2009, Békés 2008): eljárások, résztvevők, amelyek 

mellékmondatban szerepelnek. Predikátumok (rendszerint igék, jelzők) amelyek 
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cselekvést, folyamatokat, állapotokat kommunikálnak és szerepek (rendszerint 

főnevek): a fenti folyamatokban résztvevő, végrehajtó entitások. Az alapvető 

különbségek:  

1. szándékosan cselekvő ágens;  

2. folyamatokat elszenvedő tárgy;  

3. cselekedetek előidézésére használt eszköz;  

4. lelki állapotokat és lelki folyamatokat átélő lények.  

Struktúrák: cselekvő-cselekedet, átélő-lelki folyamat; 

4. a hatalom vizsgálata: „szintaxis” (Fowler 1985):  

- kihagyás (pl. elliptikus szerkezetek),  

- sorrend (pl. szenvedő szerkezetek),  

- komplexitás (pl. mondatonkénti szószám vagy a mondatszerkezet bonyolultsága: 

alá- vagy mellérendelések dominanciája stb.),  

- modalitás (attitűdök: érvényesség, jósolhatóság, kívánatosság, kötelezettség, 

engedély, megalázkodás - kifejezőeszközei pl. modális segédigék),  

- beszédaktusok (Searle és Grice-féle propoziocipnális jelentés),  

- beszélőváltások (ki beszél és mikor),  

- implikatúra (Grice-i fogalom értelmében)  

- megszólítás (megnevezés, személyes referálás); 

5. intencionalitás (Ferenczhalmy és László 2007): szándéktulajdonítás a szövegben: 

szándékok, célok, akarat, eredmények 

- igék: jövő idő, feltételes és felszólító mód, műveltetés, bizonyos mentális igék 

(tervez, remél, szándékozik stb.) 

- egyéb nyelvtani elemek és szintek: főnevek, amelyek a szándékot, célt, akaratot, 

reményt stb. fejezik ki 

- célhatározók 

- ragos (-ért) és névutós (végett, érdekében) főnevek (Elmentem az anyagért. A 

methadon kezelés végett kérdeztem.) 

 - határozói névmás – a végett 

 - főnévi igenév (szórakozni mentem) 

- módhatározószók (szívesen, szándékosan, direkt stb.) 

- célhatározói alárendelő mondatszerkezet (Azért mentem, hogy megszerezzem a 

pénzt.) 
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A plauzibilitás-vizsgálat a kódokhoz tarozó idézetek kódolását jelentette úgy, hogy 

listakódoknak tekintettem a korábbi vizsgálatok nyelvi-formai megkülönböztető 

kategóriáit, jegyeit. A kvalitatív elemzés csak arra ad lehetőséget, hogy egy kategória vagy 

jegy jellemző vagy tendenciózus jelenlétét regisztráljam. A kategóriák és jegyek között 

vannak redundanciák, átfedések és olyan jelenségek, amelyeknek jelenléte a nyelv 

szerkezetéből adódóan feltétlenül jelen vannak, ezért az alábbiakat tartalmazta a kódlistám: 

explicit személyes névmás, aktív-passzív igék, intencionalitás, szintaxis 

Egy táblázatban (lásd. alább) foglaltuk össze, hogy a kódjaink esetén mely jellemzőt 

találtam plauzibilisnek (tehát pl. az aktív-passzív igéknél nem tettem különbséget az 

aktivitás és passzivitás között, hanem azt jelöltem (+)-szal, ha jellemzőnek találtam a 

jelenséget a korpuszomon). 

8. Táblázat Plauzibilitás-vizsgálat eredménytáblája 
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Az önuralom kód kvalitatív elemzésében plauzibilisnek találtuk az explicit személyes 

névmást (E/1 személy) és az intencionalitás (pl. jövő idő és mentális igék „így 

megerősödött bennem, hogy én mindent ki akarok próbálni.” [1517] „Mert úgy voltam 

vele, hogy úgyis ki fogom próbálni.” [1706]). 

A státusz/győzelem kódban a Fowler-féle „hatalom-szintaxis” (1985) közül a 

megszólítás jelenik meg az idézetekben, habár ez közvetetten tükrözi az eredeti leírást, 

mégis igen jellemző volt ebben a kódban (pl. „Telefonáltam, mondtam neki, hogy ’Figyelj 

ide drágám…” [3301]) továbbá az elliptikus szerkezetek is gyakoribbak, mint más 

módokban (pl „Nem érdekelnek, csak a kemény kábítószerek.” [1521]) Az intencionalitás 

is megjelenik (pl. „Meg igazából le tudok mindenről állni, hogyha akarok. […] Gondold 

el, hogy már hol tarthatnék. Már két sulit elvégezhettem volna.” [1521]). 
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A teljesítmény/felelősség kódban az idézetek tendenciózusan tartalmaztak explicit 

személyes névmást (E/1.) és kötelezettségre vonatkozó modalitást (pl. „Én vigyáztam rá, 

nekem kellett vigyázni rá.” [3301]). 

A felmentés és a felhatalmazottság kódban a passzív igék és szenvedő szerkezetek 

jellemzőek (pl. „Lehet, hogy úgy lettünk tervezve, nem tudom, az élet úgy tervezett minket, 

hogy az emberi test öngyógyító. Tehát mondjuk, eltörik egy kezem, ugye, és ha nem is 

rakják sínbe, magától összeforr.” [3303]) 

 

A plauzibilitás-vizsgálat tendenciáiból az látszik, hogy a korábbi vizsgálatok elemzési 

szempontjait alkalmazva a kódjainkra az ágencia kódnyalábot az intencionalitás jellemzi, 

az ágencia hiánya kódnyalábot az aktivitás–passzivitás.  

Ez az eredmény a kódok fogalmi hierarchiájában kapott eredményeinkkel 

összefüggésbe hozható, mert egyrészt ez is alátámasztja azt a megállapításinkat, hogy az 

ágencia és az ágencia hiánya kódok nem egymás ellentétpárjai, hanem valamilyen más 

tulajdonságban különböznek. Másrészt az intencionalitás25 a szándékosság, a 

szándéktulajdonítás kifejező eszköze, a szándéknak mindig van egy eredő entitása, amely 

akarattal vagy tudással bír, és mindig van egy tárgya, amit eredményesen vagy sem, de 

elérni szeretne. Az intencionalitás jelentésstruktúrája hasonlóságot mutat az 

eredményesség jelentésstruktúrájával, amely az ágencia kódjainak eredeztetett fogalmi 

tartománya. 

Az ágencia hiányának uralkodó kódjellemzője a felelősség hiánya szintén 

összefüggésbe hozható az aktivitás–passzivitás fogalmi tartományával. Itt nem olyan 

egyértelmű a fogalmi tartományok metszése, de egy entitás akkor tud felelősséget vállalni 

a tetteiért, ha annak véghezvitelében aktívan részt vett, nem passzívan elszenvedte. Az 

ágencia hiánya arra vonatkozik, hogy valaki a felelősség hiányáról számol be a 

megnyilatkozásaiban az életeseményeivel kapcsolatban, ekkor a beszélő nem vállal 

felelősséget, de azt feltételezzük, hogy ha az az életesemény bekövetkezett, akkor annak 

volt egy aktív ágense (talán a természeti katasztrófáktól, balesetektől eltekintve), és ha nem 

a beszélő az aktív, akkor logikusan ő az elszenvedő passzív fél. Ezt tükrözi a nyelv 

thematikus szerepeinek rendszere: ahogyan korábban Kiefert (2007) idéztük: „Az e 

esemény x argumentuma ágens, y argumentuma patiens és az argumentuma instrumentum 

szerepű.” (Kiefer 2007: 215) 

                                                 
25 A filozófiai illetve jogtudományi fogalomértelmezést csak részben érintve: az akarat és a tudat is 
megjelenik benne. 
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ÁGENS (x,e) & PATIENS (y,e) & INSTRUMENTUM (z,e) 

Kvantitatív elemzés 

 

A kvantitatív elemzés célja, hogy bebizonyítsa egy olyan plauzibilis nyelvi modell 

létezését, amely statisztikákkal bizonyítja a különböző ágenciatípusokhoz hozzárendelhető 

– nem szószintű és nem jelentésalapú – nyelvi szerkezeteket. A kvantitatív elemzés nem az 

egyes élettörténetek vagy narratívák jellemzésével foglalkozik, hanem a jelenség 

leírásával. Ahhoz próbálunk egyértelmű nyelvi jeleket kereseni – a szubjektivizáció és 

perspektivizáció jelenségén keresztül – hogy az automatikus elemzés ne a szó jelentése 

alapján kódolja a szöveget. pl. a „Nem vagyok biztos magamban” mondat azt is jelentheti, 

hogy az illető bizonytalan, de azt is, hogy tudatában van a saját bizonytalanságával, ezért 

elkerül bizonyos élethelyzeteket, és ebből a szempontból ez az ágencia kifejezője. 

A kvantitatív elemzéshez a NooJ nyelvi elemző programot használjuk. 

A kvalitatív eredményeink alapján az ágens elbeszélő eredményes, ismeri önmagát, 

határozott, kíváncsi, sikeres, más, mint a többiek és képes felelősséget vállalni. Az ágens 

megnyilatkozó valamit elért, valamilyen cselekedetének valamilyen (azaz nem biztos, 

hogy etikailag vagy a társadalmi normáknak megfelelő) eredménye van, 

- amit interszubjektív skálán elhelyezve: önmaga ért el, önmaga a mérce vagy 

másokkal való összehasonlításban számít eredménynek; 

- beszámol arról, hogy hogyan, milyen eszközökkel érte el, milyen tulajdonságok 

szükségesek hozzá, pl. határozottság; 

- támpontot nyújt ahhoz, hogy miért tette ezt, pl. kíváncsiság; illetve 

- eredményes abban, hogy vállalja érte a felelősséget. 

Az ágencia kifejezésében az eredményelérést az intencionalitás fejezi ki 

  

Az ágencia hiánya tehát a felelősség hiánya, amelyet a beszélők 

- indokolnak valamilyen magyarázatta, ami lehet logikus és koherens vagy 

széttöredezett; ez az indoklás lehet érzelmileg telített vagy telítetlen; 

- oka lehet egy személyiségjellemző, a közömbösség; 

- az én-mező nem jelenik meg, az interszubjektív skálán nem csak humán, de 

szürreális entitások is. 

A felelősség hiányát az aktivitás-passzivitás fogalmi tartományában helyezhetjük el. 
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A pszichológiai ágencia elemzése a NooJ-ban az alábbi faktorok mentén történt meg: 

 

- Az explicit személyes névmások, a szabad függő beszéd tokengyakorisági 

műveletekkel egyszerűen  (NooJ vagy Atlas.ti programban egyaránt) elvégezhetők. 

- Az ágencia fogalomhoz köthető intencionalitás (Ferenczhalmy és László) és 

aktivitás-passzivitás (Szalai és mtsai 2010) NooJ elemző modulok már elkészültek.  

- A thematikusszerep-felismerés (semantic role labeling) a MetaMorpho NooJ 

prototézisgráfjának fejlesztésével történik (Vincze és mtsai 2008, Ehmann és mtsai 

2011). 

 

A korábbi vizsgálatok és a kognitív nyelvészet megközelítés mint elméleti keretet nem 

alkalmazták 

- A kognitív nyelvészet a szerző (elbeszélő) pozícióját és a történetekhez való viszonyát a 

perspektivizáció és szubjektivizáció folyamataiban tartja felismerhetőnek (Sanders és 

Spooren 1997, Tolcsvai Nagy 2011, Tátrai 2011), amelyeket a deixis és a modalitás fejez 

ki, ezért az elemzésünkben, ennek a két nyelvi szerkezetnek az modulját és gráfjait hozzuk 

létre. 

 

A pszichológiai ágencia elemzése NooJ programban 

  

Az elemzés korpuszát az ágencia és az ágencia hiánya kódokhoz tartozó idézetek alkotják. 

A tokenek gyakorisága mindössze visszajelzést nyújthat a vizsgálatunk 

megalapozottságához: a leggyakoribb tokenek (hogy kötőszó, névelők) mellett az ágencia 

kódnyalábban az öt leggyakoribb token között van az explicit én, és a legyakoribb igék 

mind E/1. személyű igeraggal vannak ellátva, szemben az ágencia hiánya kódnyalábban 

szereplő leggyakoribb igékkel ahol a létige múlt idejű E/3. személyű alakja található. 
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9. Táblázat Tokenadatok 
 

Kódok Tokenek 

száma 

Öt 

leggyakoribb 

token 

Leggyakoribb 

ige 

Leggyakoribb 

főnév 

Önuralom 9792 hogy, a, nem, 

az, én 

voltam egész 

Státusz/győzelem 9312 hogy, a, nem, 

az, én  

vagyok drog 

Teljesítmény/felelősség 1248 nem, én, hogy, 

rá, is 

voltam életben 

Felmentés 6360 hogy, a, és, 

akkor, nem 

hittem fű 

Igazolás 1344 hogy, a, nem 

bírom, az 

bírom korban 

Felhatalmazottság 5568 hogy, a, volt, 

egy, is 

volt évig 

Ágencia 

hiánya/passzivitás 

4584 hogy, a, akkor, 

az, nem 

volt otthon 

 

Deixis-modul 

 

A NooJ programban készítettük el a deixis modult, amely a gráfok megszerkesztése után 

képes automatikusan felismerni azokat a nyelvi szerkezeteket, amelyeket keresünk. 

 

A deixis modul összeállítását Tátrai (2011) elméleti megállapításaira és definícióira illetve 

a Magyar Grammatika (2000) listáira és paradigmáira és saját gyűjtésre alapozzuk. 

A deixis vizsgálata során a személy-, hely- és idődeixissel foglalkoztunk. 

 

Személydeixis gráf 

 

A személydeixis elemzésekor a személyes névmásokon kívül az igealakok 

morfológiájában megjelenő grammatikai rámutatást is regisztráltuk.  

 

Személydeixis NooJ gráfjai az alábbiak bemeneti adatokat tartalmazták (részleteket lásd a 

Mellékletben): 
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1. személyes névmások – testes (én, te, ő, mi, ti, ők vagy; ön – önök, maga – maguk, 

nyomatékos formái: önmagam, vagy jómagam, birtokos jelzői maga szó) és inflexiós 

kategóriái (17 eset: alanyeset (nominativus), tárgyeset (dativus), ablativus, adducativus, 

inessivus, illativus, elativus, adessivus, comitativus, causalis, sublativus, superessivus, 

allativus, delativus, essivus, formalis, instrumentalis) 

2. birtokos személyjelek 

3. általános alany: általános névmások (gyűjtő névmás: mind(en)- előtaggal pl. 

mindenki; megengedő névmás: bár-, akár- előtaggal pl. bárki, akárki, tagadó névmás: 

se(m)- előtaggal, pl. senki); az ember, a világ, a sors 

4. határozatlan alany: mindig 3. személyű (heterogén); határozatlan névelős (egy) főnév 

vagy határozatlan névmások (vala- és né- előtaggal) 

  

Térdeixis gráf 

 

A térdixis gyakrabban használt elnevezése a helydeixis, amely a szűkebben vett fizikai 

környezetet és nézőpontot írja le, amit a magyar nyelvben kifejeznek, és a gráfban 

bemeneti adatként szolgálnak: 

1. határozószói névmások: itt, ott, ide, oda, innen, onnan, innét, onnét stb. 

2. helyhatározószók: közel, távol, jobbra, balra, elöl, hátul, alul, felül stb. 

3. mutató névmások: ez, az stb. és ennek ragozott alakjai. 

 

Idődeixis gráf 

 

Az idődeixis a beszédesemény időviszonyait határozza meg.  

 

Kifejezőeszközei: 

1. határozószók: most, múltkor, majd, ma, tegnap, holnap, idén, tavaly, jövőre stb. 

2. mutató névmások: ilyenkor, eddig, ezelőtt, ezután, ebben az időben, ezen az órán stb. 

3. ragos, névutós névszók: ebéd után, két óra múlva stb. 

4. igeidői ragozás 
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Gráfok: 

 

E/1, határozatlan, általános alany, heterogén 

Itt és most 

Akkor és ott 

 

Modalitás modul 

 

A modalitás szemantikai kategória, de összefügg a beszédaktussal és a mondatfajtákkal. A 

beszélői attitűdöt jelölhetik. Tágabb értelemben minden mondat modális, ami nem tényt 

közöl. A modalitás modult Kiefer (2000, 2005), Kugler (2001, 2009) elméleti 

megállapításaira és definícióira illetve a Magyar Grammatika (2000) listáira és 

paradigmáira és saját gyűjtésre alapozzuk. 

1. A modalitás alapkategóriája a mód, amelyet az igén és a „segédigén” (pl. volna igei 

segédszót és a talál továbbá megkötésekkel: akar, kell/kéne, tud, bír, kíván, lehet, mer, 

óhajt, próbál, szabad, szándékozik, szeretne, talál) jelölünk. 

2. a módosítószók (pl. talán, biztosan, feltehetőleg, valószínüleg stb. vö. 13. táblázat), 

3. modális-pragmatikai partikulák (pl. bárcsak, vajon, egyáltalán), 

4. módosító mondatrészek, modális tagmondatok (pl. minden valószínűség szerint, úgy 

vélem, igaz) 

5. feltételes igemód 

6. kell és lesz mint modális segédige  

7. a  -hat/het jelszerű képző lehetőséget (potencialitást) fejez ki 

 

Gráfok: 

1. Episztemikus modalitás: biztos-kétes, valószerű-kizárt, szükségszerű-véletlen, 

lehetséges-lehetetlen fogalompárok (lehetséges, biztos, elképzelhető stb.) 

 1.a. Szubjetív episztemikus modalitás 

1.b. Objektív episztemikus modalitás 

2. Deontikus modalitás: kötelező-fakultatív, tiltott-megengedett fogalompárok (pl. 

tilos, kötelező, megengedett stb.) 

3. Buletikus modalitás: akarat, óhaj kifejezése (pl. igyekszik, szándékában áll, kér, 

parancsol stb.) 
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4. Affektív (érzelmi) modalitás: kedvező-kedvezőtlen fogalompárok (pl. örvend, 

sajnál, kár) 

5. Evidencialitás (pl. szemlátomást, láthatólag, állítólag, látszólag, közismerten, 

köztudottan, köztudomásúan, tudvalevően, tudtommal; általában , elméletileg, elvileg, 

gyakorlatilag, lényegében, rendszerint, tipikusan). 

 

A bemeneti adatokból egyenként gráfokat (New Grammar) készítettünk (vö. 22. ábra) 

majd ezeket a gráfokat összevontuk egy modulban. 

22. ábra Modalitás – evidencialitás gráf 
 

 

 

A modulokat lefuttattuk (Run Project) a korpuszon és az alábbi eredményeket kaptuk. 

Először a gráfok struktúráját bontottuk meg az eredmények alapján. A személydeixist 

három csoportra bontottuk: 1. az explicit és implicit E/1. jelölése (személyes névmással, 

igeragozással stb.), 2. Általános vagy határozatlan alany, 3. Heterogén kategóriába került 

minden egyéb. A helydeixis Itt és Ott elnevezéssel két csoportból áll össze, a térbeli 

közelítő vagy távolító kifejezéseknek megfelelően. Az idődeixist szintén két csoportra 

bontottunk: Akkor és Most, az alapján, hogy a beszélő mennyire utal az alapvetően múlt 

idejű narratív beszámolóban a jelenre. 

A modalitások közül az evidencialitás, a szubjektív episztemikus modalitás, az affektív és 

a buletikus modalitások gráfjait futtatuk le. 
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10. Táblázat Eedmények* 
 

Ágenciakódok DEIXIS MODALITÁS 

 Személydeixis Helydeixis Idődeixis Evide. Szubj. 

episzt. 

Érz-

ért 

Bul. 

 E/1 Ált./htl Het. Itt  Ott Akkor Most     

Önuralom 19,6 1,36 0,82 - 0,21 4,23 2,84 0,21 4,23 0,21 1,11

Stát./Győz. 15,6 1,25 0,71 - 1,25 5,74 0,71 0,71 5,74 2,72 2,72

Telj./Fel. 14,1 - - 0,82 3,21 3,21 0,82 0,82 3,21 1,75 - 

Felmentés 12,1 0,25 4,21 0,42 1,32 3,64 1,32 0,25 4,28 2,57 5,42

Igazolás 11,4 1,24 5,67 0,91 2,25 5,80 2,5 1,21 6,81 7,21 6,81

Felhatalm 12,1 1,45 6,84 0,75 1,12 6,41 3,21 1,01 4,61 2,92 3,4 

Ágencia hi 14,8 0,98 6,55 1,02 1,43 4,73 2,76 1,22 3,11 0,21 - 

* Az eredmények az ágenciakód összes szavához viszonyított százalékos előfordulást jelölik 

 

Az eredmények interpretációja 

 

Az eredmények alapján tehát kaptunk  

a) egy mintázatot arról, hogy egy-egy kódhoz milyen deixis és modalitásjellemzők 

tartoznak illetve  

b) arról, hogy egymáshoz viszonyítva a kódok jellemzőit milyen struktúrák jellemzik. 

  

Az eredmények azt mutatják, hogy az egyes kódhoz tartozó idézetek összes szavához 

képest hányszor jelenik meg a deixis vagy a modalitás adott típusa. 

Az önuralom kód jellemzője az egyes szám első személyű megnyilatkozás (az explicit és 

imőlicit adatok összevonódnak). 

A státusz/győzelem kódot az idődeixis múltba mutató jelölői, és a szubjektív episztemikus 

modalitás jellemezték. 

A teljesítmény/felelősség kód esetén nem kaptunk még tendenciaszerű  jellemzőket sem. 

A felmentés kód esetén a buletikus modalitás volt jellemző. 

Az igazolás kód esetén több tuljdonságot találtunk jellemzőnek, de a szignifikanciaelemzés 

szerint egyik sem értelmezhető, amely abból következik, hogy ez a kód rendelkezik a 

legkisebb szövegbázissal. 

A felhatalmazottság kódot a heterogén személydeixis és a múltra utaló idődeixis jellemzi. 

Az ágencia hiánya kódban a megjellemzőbb szintén a heterogén személydeixis. 
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A kvantitatív eredmények részben megfeleltethetők (személy- és idődeixis jellemzők) a 

kvalitatív elemzéssel kapott eredményeknek és a korábbi vizsgálatoknak. A modalitás-

jellemzők pszichológiai ágenciához kapcsolása újdonságot jelent a szakirodalomban. 

 

Ahhoz, hogy le tudjuk ellenőrizni a nyelvi jelölők érvényességét egy külső érvényesség-

vizsgálatot terveztünk meg.  

 

II. VIZSGÁLAT: A KÜLSŐ ÉRVÉNYESSÉG VIZSGÁLATA VIGNETTÁKKAL 

 

Az ágencia nyelvi jelölőinek vizsgálata kvalitatív és kvantitatív eszközökkel történő leírása 

után, szükség van az érvényesség empirikus vizsgálatára a kutatás megbízhatóságának 

ellenőrzése céljából. A külső érvényesség azt jelenti, hogy a kapott eredményeket (az 

ágencia és az ágencia hiánya kódok nyelvi mintázatát) a spontán nyelvhasználatban 

ugyanúgy vagy hasonlóan dekódolják az anyanyelvi beszélők a vizsgálat időpontján és 

körülményein kívül is, mint ahogyan azt az elméleti hipotézisekből kiindulva 

megvizsgáltuk egy speciális korpuszon. 

 

Módszer 

 

A külső érvényesség vizsgálatára ún. vignettás módszert (más néven: vinyettás-technika, 

factorial survey) alkalmaztuk. A vignettás módszer jól ismert a társadalomtudományi 

kutatásokban, a pszichológiai tárgyú kutatásokban az ötvenes évek óta használják (Rossi és 

Anderson 1982). A módszert a kérdőíves vizsgálatok alternatívájaként fejlesztették ki, 

amelyben ráadásul több választási lehetőség áll a vizsgálati személy rendelkezésére, és a 

kérdések közelebb állnak a valós élethelyzetekhez, mint a klasszikus kérdőíves 

módszernél. A vignettákon személyek (családok, egyéb entitások) történeteit, 

karakterjellemzőit mutatják be, szisztematikusan variálva a faktorokkal. 

„Az eljárás legnagyobb előnye, hogy egy speciális kérdőíves módszer segítségével 

konkrét és életszerű szituációkon keresztül, viszonylag komplex döntések 

meghozatalára vagy véleménynyilvánításra sarkallja a megkérdezettet. Úgy 

szerezhetünk tehát ismereteket absztrakt elvek vagy látens fogalmak megítéléséről, 

hogy ezen elveket áttranszformáljuk konkrét, a valóságban is előforduló 

döntéshelyzetekké. Mindeközben ráadásul nem kell lemondanunk a konkrét 

szituációk komplexitásáról sem, hiszen az új módszer másik erőssége éppen abban 
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rejlik, hogy a rendszer elemeit kedvünk szerint (jó esetben szisztematikusan) variálva 

kontrollálhatjuk. A válaszadók ezen – általunk kontrollált – szituációkban adott 

reakcióiból és döntéseiből pedig a válaszok mögött meghúzódó elvekre 

következtethetünk.” (Koltai 2011: 1) 

 

23. ábra A vinyettás módszer modellezési mechanizmusa (Forrás: Koltai 2011: 2) 
 

 

 

A vignetták kitalált, életszerű történetek, amelyekről különböző (Likert-skálás vagy 

eldöntendő) kérdésekre válaszolva a vizsgálati személyeknek ítéletet kell alkotniuk, így 

jutunk az attitűdök és látens fogalmak közelébe. A módszer kritikusainak azonban 

továbbra is a valósághoz való viszonya, a valós élethelyzetre vonatkoztathatósága a 

legnagyobb dilemmájuk. 

 

Vizsgálat 

 

Feladatok 

 

A történeteket, vagyis a tesztanyagot úgy terveztük meg, hogy ne szerepeljen benne a 

droghasználat, teljesen hétköznapi élethelyzeteket mutassanak be, amelyek az öt fő 

ágenciatípust (önuralom, eredményesség, felelősség hárítása, felhatalmazottság, ágencia 

hiánya) tükrözik.  

A történet elolvasása után a főszereplő személyiségének jellemzőire kérdeztünk rá: egy 

ötfokú likert skálán kellett jelezniük, hogy mennyire (egyáltalán nem vagy nagyon) tartják 

jellemzőnek a főhősre az alábbi tulajdonságokat: magabiztos, önreflektív, bizonytalan, 
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sikeres, vesztes, felelősségvállaló, magatehetetlen, felelősségkerülő, van önismerete, aktív, 

belenyugvó, asszertív, karrierista, befolyásolható. 

15 személlyel végeztünk előtesztelést (pilot), amely visszajelzései alapján az 

„önreflektív” és „asszertív” tulajdonságokat – nem pontosan érthető volta miatt – kivettük, 

a „felelősségkerülő” szót pedig a „nem vállal felelősséget”-re cseréltük. 

A második feladatban három kérdést tettünk fel, amelyre szintén ötfokú likert skálán 

kellett válaszolniuk. Az első kérdés az én-elbeszélő életirányítási képességére kérdezett rá 

(Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját életét? Válasz: 

1=Egyáltalán nincs hatással; 5=Kézben tartja az életét). A második kérdés a személy 

felelősségvállalási hajlandóságára kérdez rá (Milyen mértékben van tisztában a saját 

felelősségével a történet elbeszélője? 1=Egyáltalán nincs tisztában; 5=Abszolút mértékben 

tisztában van). A harmadik kérdés az interszubjektivitás hatását méri fel. (Mennyire 

befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 1=Egyáltalán nem 

befolyásolják; 5=Nagyon befolyásolják). (A teljes kérdőívet lásd. x. Mellékletben) 

A kontextuális hatást csökkentése érdekében egy történet és feladatlap megoldása után 

már nem lehetett visszatérni ahhoz a történethez, és minden történet után egy matematikai-

logikai feladat megoldását kértük (nem papíron, kivetítőn voltak olvashatók a feladatok, 

ábrák). 
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A történet és a függő változók 

 

A történetet egy kitalált élettörténet, amelyet úgy állítottuk össze, hogy a függő változók az 

ágencia kvalitatív és kvantitatív módszerrel bebizonyított nyelvi jelölői legyenek. 

11. Táblázat Biográfiai adatok és függő változók 
 

Biográfia adatok Függő változók 

- 1977-ben született egy vidéki 

nagyvárosban (nem jelöljük a 

nemét) 

- két testvére van (egy húg és egy 

báty) 

- újságíró 

- munkát keres 

- felmerült a külföldi 

munkavállalás 

- 2 komoly párkapcsolata 

- Budapesten él 

1. Deixis:  

- Személy ~: explicit vagy implicit E/1, 

általános/határozatlan alany (a szöveg 

alapvetően E/1, de pl. Az emberben 

felmerül a külföldi munkavállalás is. – 

Felmerült bennem a külföldi 

munkavállalás is.) 

- Idő ~: múlt, múlt és jelen váltakozása 

  

2. Modalitás:  

szubjektív episztemikus modalitás vagy 

érzelmi-értékelő modalitás pl. 

Sajnos/Mindenképpen munkát keresek. 

 

A vizsgálat menete 

 

A vizsgálat során az alapvető kutatási etikai elveknek megfelelően jártunk el: a vizsgálati 

személyeket tájékoztattuk a vizsgálatban való önkéntes részvételről, és arról, hogy 

bármikor, indoklás nélkül felfüggeszthetik azt, illetve arról, hogy semmilyen módon nem 

lehet majd a személyükre következtetni a kérdőívekből vagy az eredményekből. 

Megkértük őket a lehető legőszintébb válaszadásra és arra, hogy tartsák be az 

instrukciókat, tehát ne térjenek vissza ahhoz a történethez és feladatlaphoz, amit már 

kitöltöttek.  

A vizsgálat 2011. április–május során tanteremben, csoportosan, önkitöltő módon 

történt. A kiegészítő matematikai-logikai feladatok megoldásait – ha igény volt rá – utólag 

megbeszéltük. A vignetták és a jelzők sorrendje randomizált volt minden feladatlapon. 

 



 123

Minta 

 

Egy budapesti gimnázium két osztályában (10. és 12. évfolyam) (n=52) illetve egy 

budapesti egyetemi hallgatók körében (n=64) vettük fel a kérdőívet. A végleges, tisztított 

(nem szerepeltek benne a hiányosan, hibásan kitöltött kérdőívek) minta összesen 116 

személyből állt, 16 és 24 év közötti többségében nők, mindannyian magyarországi magyar 

nyelvet beszélők. 

12. Táblázat A minta összetétele 
 

 Gimnazista Egyetemista Összesen 

Kor 16–19 év 20–24 év 16–24 év (átlag: 

19,95) 

Nem: férfi 21 fő 17 fő 38 fő 

Nem: nő 31 fő 47 fő 78 fő 

N= 52 fő 64 fő 116 fő 

 

116 személy 5–5 vignettát töltött ki. 

 

Elemzés 

 

A vizsgálat célja leellenőrizni azt, hogy a kvalitatív és kvantitatív elemzéssel létrehozott 

nyelvi jelölők módosítása valóban olyan különbséget eredményez-e egy szövegben, amely 

az egynyelvű magyar nyelvhasználó számára egyértelművé teszi a pszichológiai ágencia 

különbségét. 

Az elemzési egységünk egy vignetta, egy személy 5 vignettát töltött így 580 elemzési 

egységünk van. (Az elemzésnél a minta kicsi volta miatt a nemi és korkülönbségeket nem 

vettük figyelembe, arra alapozva, hogy a nyelvhasználat szempontjából egységes 

reprezentatív mintának számít.) 

Az elemzésben egy 12x5-ös és egy 3x5-ös adattáblánk volt (amelyet 12x2-es illetve 

3x2-es adattáblára redukálhatunk, ha a kódnyalábokat vesszük figyelembe).  

 



 124

13. Táblázat Adattábla 
 

1. magabiztos 
2. van önismerete 
3. aktív 

1. önuralom 

4. sikeres 

1. életirányítási 
képesség 

5. 
felelősségvállaló 
6. eredményes 

2. eredményesség 

I. ágens 

7. nem vállal 
felelősséget 
8. magatehetetlen 

2. 
felelősségvállalás 

9. bizonytalan 

3. felelősség 
hárítása 

10. belenyugvó 
11. passzív 

4. 
felhatalmazottság 

12. vesztes 5. ágencia hiánya 

II. ágencia hiánya 

3. 
interszubjektivitás 

ADAT 1. (1-5 
skála) 

VIGNETTÁK KÓDNYALÁBOK ADAT 2. (1-5 
skála) 

 

Miként hatnak a vignettákon alkalmazott változtatások a megítélésekre? Az 

elemzésben a szintek közötti és a szinteken belüli változókat is mérni szeretnénk. A 

korábbi vizsgálatokra alapozva (Rossi és Anderson 1982, Koltai 2011) a lineáris 

regresszióanalízis tűnik megfelelő elemzési módszernek.  

Első lépésként az 1. adatok (a jelzők) és a vignetták (az ágencia és az ágencia hiánya 

kódok) korrelációját végeztük el (Ehhez az egy vignettához tartozó jelzők egymáshoz 

viszonyított korrelációját kellett megvizsgálnunk), majd a 2. adatok és a vignetták 

korrelációját (az adattáblákat lásd a Mellékletben). 

 

 

Eredmények 

A vignetta módszer alkalmazásának eredményeképpen nagyon sok adatot kaptunk, az 

alábbiakban csak a külső érvényesség szempontjából fontos eredményeket mutatjuk be: 

 

Tendenciaszerű (pozitív) összefüggés van 

- az önuralom vignetta és a ’magabiztos’ és ’van önismerete’ jelzők között  

- az eredményesség vignetta és az ’eredményes’  

- a felelősség hárítása vignetta és a ’bizonytalan’ jelzők között. 
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Szignifikáns viszony van 

- az ágencia hiánya vignetta és a ’vesztes’ jelző között. 

 

Az eredmények értelmezése 

 

Az eredmények alapján részben nyert megerősítést a vizsgálatunk külső érvényessége, 

amire magyarázatot nyújthat egyrészt a vizsgálat kiinduló hipotézisének téves volta, 

másrészt a kivitelezés gyengeségei, a módszer sajátos jellege és annak korlátai. 

Az eredmények alapján a vignettákban módosított nyelvi mintázatok (deiktikus 

viszonyok és modalitásjellemzők) a vizsgálati személyek látens megítélését részben 

erősítették meg, amelyek az előfeltételezett ágenciatípusnak megfelelnek. Három 

(önuralom, eredményesség, felelősség hárítása) esetben tendenciaszerűen, egy esetben (az 

ágencia hiánya vignettában) szignifikánsan és egy esetben (felhatalmazottság) nem 

találtunk összefüggést. Az első három esetben a deiktikus viszonyokat és a 

modalitásjellemzőket is módosítottuk, az ágencia hiánya kód esetében csak deixisviszonyt 

módosítottunk, az felhatalmazottság vignettán modalitásjellemzőket. A három további 

kérdés, amely a pszichológiai ágencia specifikus életvezetési jellemzőire alapoztunk, nem 

vezetett eredményre – ezeknek a jellemzőknek a nyelvi megvalósulása sokkal komplexebb, 

mint az ágenciakódok mintázatai. 

Szignifikáns eredményt csak az ágencia hiánya kódnál kaptunk, ebben a vignetta-

történetben a deixisviszonyt változtattuk meg (általános alanyt használtunk). Ez az 

eredmény azért is lehetséges, mert a magyar nyelvben az általános alany használata mindig 

testiesült formában jelenik meg, a többi személyes névmással ellentétben, amely 

jellemzően csak a ragozásban jelenik meg. Az önuralom vignetta esetében a kitett, explicit 

E/1. személyű személyes névmás ebben a vizsgálatban nem erősítette meg szignifikánsan a 

nyelvhasználóban az önuralom látens megítélését. 

A modalitásjellemzők, bár azok is testiesült formában (módosítószókkal) jelennek meg, 

az eredmények szerint nem erősítették meg a látens megítélést szignifikánsan. 

 

A vizsgálat korlátozásai közé a módszertani nehézségek tartoznak, elsősorban a vignetták 

egymásra hatása, a kontextushatás, amit a közbülső logikai-matematikai feladatokkal 

igyekeztünk csökkenteni, ugyanakkor a történetek rövid volta miatt, ez nehezen 

kivitelezhető. Ha megelőzi egy korrelációs kutatás, akár hosszabb történetek, akár 

különböző figurákkal is elképzelhetők.  



 126

A memória és az olvasás-szövegfeldolgozás pszicholingvisztikai jellemzői szintén 

magyarázatot nyújthatnak az eredményekre. A memória hatása abban áll, hogy a vizsgálati 

személyek emlékezhetnek a korábbi történetekre, a szövegfeldolgozás hatása pedig abban, 

hogy a hosszabb szavakat tovább tart kiolvasnunk, ezért jobban emlékszünk rá, nagyobb 

hatással lehet a jellemzők kiválasztására, mint a konvencionalizáltabb, jellemzőbb ragozott 

formák. A konvencionáltság-feltűnőség (a nyelvi jelölők tekintetében) szintén egy olyan 

jellemző, amely (pozitívan vagy negatívan) befolyásolhatja a vizsgálati személy döntését: a 

feltűnőbb jelenségek erősebb hatással lehetnek a döntésre. 

 

A vizsgálatot azért terveztük meg, hogy a kapott eredményeink külső érvényességét 

valamilyen módon leellenőrizzük, ez részben sikerült. Részben sikerült azt is 

bebizonyítanunk, hogy a kapott eredményeink, a pszichológiai ágenciát leíró nyelvi 

mintázatok deiktikus viszonyokkal és modalitásjellemzőkkel megragadhatók. A 

későbbiekben más deiktikus kifejezések, illetve más modalitásjellemzők mátrixával az 

érvényesség tovább vizsgálható – ehhez az eredmények további vizsgálata is elvégezhető: 

az egyes nyelvi jellemzők hatásának kimutatásával. 
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III. VIZSGÁLAT: A PSZICHOLÓGIAI ÁGENCIA KONCEPTUÁLIS METAFORÁI 

 

A fogalmi metafora elmélete 

 

Lakoff és Johnson 1980-as tanulmányukban fogalmazták meg a konceptuális metafora 

elméletet, amely eltért a hagyományos, irodalmi elemzéseken alapuló metafora teóriáktól. 

Az úgynevezett fogalmi metaforák nem figuratív vagy dekoratív funkciókkal rendelkeznek 

és nem egymástól elszigetelt nyelvi kifejezések, hanem olyan hétköznapi kifejezések, 

amelyeknek a mögöttes fogalmi tartománya eltér az aktuálisan megfogalmazottaktól, de 

valamilyen rendszer szerint fogalmilag összetartozik. Lakoff és Johnson (1980) szerint a 

mögöttes tartományok egyszerűbb, tapasztalati úton megismerhető fogalmakat 

tartalmaznak, amelyek segítenek megérteni bonyolultabb, absztraktabb jelenségeket. A két 

fogalmi tartomány neve: forrás- és céltartomány. A válaszút előtt állunk, elválnak útjaink, 

ez a kapcsolat egy zsákutca kifejezésekben a forrástartomány, forrásfogalom lehet az 

UTAZÁS
26, a céltartomány, célfogalom a SZERELEM vagy PÁRKAPCSOLAT. A célfogalomra 

alkalmazzuk a forrásfogalom kifejezéseit. A konceptuális metaforaelmélet alapján, amikor 

fogalmi metaforát használunk, az invarianciaelv alapján járunk el, vagyis megőrizzük a 

céltartomány sematikus struktúráját és átviszünk mindent a forrástartományból, ami nem 

ellentétes a céltartománnyal. Különböző bizonyítékokat találtak az elméletre, a 

nyelvtörténeti, a pszicholingvisztikai, a gondolkodásbeli jelenségek kísérleti 

eredményeiből, pl. több szó azonos irányba válik poliszémmé, és az új metaforikus 

kifejezések nem véletlenszerűen alakulnak ki (Kövecses 1998). 

A fogalmi metafora elmélet főbb elvei (Deignan 2005 alapján):  

1.) a metafora strukturálja a gondolkodást pl. a BOLDOGSÁG=FENT; azonosítható a cél- 

és forrástartomány, és a konceptuális metaforák nyelvi metaforákban jelennek meg.  

2.) A fogalmi metafora strukturálja a tudást: pl. „Az összekötött számítógépek 

csomópontok a hálón.” mondatban, a háló – a világháló szó hallatán – előhívja 

elsődleges tudásunkat, így könnyebb megérteni a másodlagos, tudományos jelentését.  

3.) Az absztrakt nyelv központi eleme. Egy tudományos anekdota szerint (idézi 

Deignan 2005: 17) Searle kérdezett rá, hogy miért nem használunk egyértelmű 

kifejezéseket, miért nem kérdezzük meg szó szerint azt, amit akarunk, miért használunk 

helyette metaforikus kifejezéseket. A válasz szerint nem csak azért, mert a metaforák 

                                                 
26 A fogalmi metaforákat a kognitív nyelvészeti hagyományban kiskapitálissal jelöljük. 
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nagyon gyakoriak, hanem azért is, mert bizonyos absztrakt kifejezések nem 

kifejezhetők szó szerint.  

4.) A fogalmi metafora a fizikai tapasztalaton alapszik: az emberi test szemszögéből 

fogalmazzuk meg pl. HARAG/DÜH=FELMELEGÍTETT FOLYADÉK A TARTÁLYBAN; a 

metaforák gyakran kulturköziek, de a fizikai tapasztalatot is átszűri a kultúra.  

5.) A fogalmi metafora ideologikus: a metafora természetéből fakadóan egyenlőséget 

tehet olyan metaforikus, és szó szerinti jelentések között, amelyek valójában nem 

léteznek. A metaforák túlegyszerűsítenek, a konceptuális metaforák redukciói egy 

komplex és absztrakt témának, tehát elkerülhetetlenül torzítanak, például a MEGÉRTÉS 

FELFOGÁS metafora azt a pillanatot ragadja meg, amikor rövid idő alatt megértünk 

valamit, de figyelmen kívül hagyja azt a hosszú, és néha fáradtságos folyamatot, amely 

megelőzi a megértést. (Lakoff és Turner 1989, idézi Deignan 2005: 23) 

Kövecses (2005) összefoglalja a gyakoribb forrás- és céltartományokat: a 

forrástartományok az alapvető emberi tapasztalatokhoz, észleléshez köthetők tehát pl. az 

EMBERI TEST, A TARTÁLY, A HIDEG ÉS MELEG, A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG, míg a 

céltartományok, olyan – többnyire absztrakt – fogalmak, mint pl. a VÁGYAK, A 

GONDOLATOK, AZ EMBERI KAPCSOLATOK. 

A fogalmi metaforák kulturális meghatározottsága megjelenhet abban is, ahogyan egy 

személyes élettörténetet egy metafora ural, Kövecses és Benczes (2010) Esterházy Péter 

szépirodalmi munkáira utalnak, amelyekben a szerző a személyes élettörténetéből kiindulva 

a „foci-metaforát” használja mint egy társadalmi és családi szervező erőt: a futball 

játékszabályai és szabálytalanságai, szereplői forrástartományként jelennek meg.  

Ugyanígy egy szubkultúrát, egy betegséget, egy speciális mentális állapotot is 

uralhatnak egyedi metaforák. Schoeneman és munkatársai (2004) a depresszió metaforáit 

írják le (William Styron memoárja alapján) és összefüggésbe hozzák a nyugati világ 

érzelmekkel és mentális betegségekkel kapcsolatos elképzeléseivel és az ezeket leíró 

irodalmi hagyományokkal, amelyek a magyar (Kövecses és Benczes 2010) fogalmi 

tartományokkal is megegyeznek: A DEPRESSZIÓ LENT VAN, A DEPRESSZIÓ NEHÉZ SÚLY, A 

DEPRESSZIÓ FOGVA TARTÓ.  

A szerhasználat különböző típusainak (alkohol, heroin, pszichoaktív szerek, 

marihuána) hatásáról írt beszámolókat elemezve Kaló és Rácz (2008) és Kaló (2009) arra 

jutott, hogy A metaforák forrástartományai jól tükrözik a szerhatás „testiesült” voltát: a 

szerhasználók olyan élményeket igyekeznek elmesélni, amelyek testileg – is – hatottak 

rájuk, ezért fordulnak a testi érzéseket is magukban foglaló metaforákhoz, ezeken belül is 
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egy bizonyos csoporthoz (GÉP, FOLYADÉK, TARTÁLY). A GÉP-szerűség azt az érzést 

adja, hogy testünket a pszichoaktív szerekkel tetszés szerint ki- vagy bekapcsolhatjuk; mi 

„irányítjuk” a folyamatot. A heroinhasználat FOLYADÉK-szerűsége, ahol a testünk mint 

TARTÁLY jelenik meg, jelentősen különbözik ettől a tapasztalattól. A droghatások 

metaforái időben és a testi térben is meghatározzák a hatásukkal kapcsolatos élményeket, 

ezáltal a hatást tér- és időbeli szekvenciákhoz kötik (amit a GÉP-szerűség tovább erősít), 

ami a szerhasználat kontrollját, vagy észlelt kontrollját segíti elő. A heroin pedig – egy 

metaforával élve – ezt a kontrollt „oldja fel” a FOLYADÉK-szerűségével és változtatja a 

testet TARTÁLLYÁ, amikor a kontroll kívánta erőfeszítésektől megszabadulhatunk. A 

forrástartományhoz köthető metaforák az élményszerveződés kognitív szerkezetére 

utalhatnak, valamint az énről alkotott „rejtett” tudásunkra. 

Ezek a vizsgálatok a metaforaelemzésen kívül a szociális reprezentációk 

tanulmányozásához is hozzájárulnak. 

 

Kutatási kérdés 

 

Milyen konceptuális metaforák, milyen fogalmi cél- és forrástartományokból 

konstruálódik a magyar nyelvben a pszichológiai ágenciát  mint az én, a szelf és az 

önreflexió?  

 

Módszer 

 

A konceptuális metaforák és a korpusznyelvészet 

 

A korpusznyelvészeti vizsgálatok lehetővé teszik, hogy a fogalmi metaforákat ne csak az 

intuícióra alapozva határozzuk meg, hanem ellenőrzött megfigyelésre a gyakoriságról, a 

szókapcsolatokról, az idiómákról és a jelentésekről. Vagyis a kutatási kérdések arra 

vonatkozhatnak, hogy mik a szignifikáns metaforái egy írónak vagy egy szövegcsoportnak, 

mik a velejárói ezeknek a metaforáknak és milyen ideológiát tükröznek (Deignan 2005). A 

korpusznyelvészeti vizsgálatok a kognitív és funkcionális nyelvészetben is jellemzőek az 

utóbbi években (vö. Gries és Stefanowitsch 2006, 2007). 

Deignan (2005) a kognitív metaforák korpusznyelvészeti vizsgálatára a 

konkordanciaelemzéseket találja megfelelőnek, mert a kutató egy szóalak különböző 

megjelenési formáit nagy mennyiségű adaton vizsgálhatja. Az intuitív elemzéssel 
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összehasonlítva, amelynek komoly korlátja a kutató nyelvhasználata és memóriakapacitása, 

a korpusznyelvészeti vizsgálat (pl. a klasszikus konkordanciaanalízis) az állandó 

szókapcsolatokról nyújt adatokkal alátámasztott képet. Deignan (2005) felhívja a figyelmet 

arra, hogy a korpuszok adatai, a lexikai kollokációk mintázatai csak kiindulópontként 

szolgálhatnak a vizsgálathoz és fontosnak tartja a korpusz-vezérelt (mondhatnánk úgy is, 

hogy kvalitatív vagy „lehorgonyzott elméleti”, végeredményben induktív) elemzést: az 

adott szó konkordanciájának lekérdezése után a kutató feladata azok szemantikai 

kategóriákba csoportosítása, a kategóriák megalkotásával együtt (nem már létező 

kategóriákkal). Deignan (2005, 2008) vizsgálatai bebizonyították, hogy a metaforáknak 

jellemző grammatikai jegyei vannak és a szavak metaforikus használatában kevesebb a 

grammatikai szabadság, mint a szó szerinti előfordulásuk. Például egy forrástartományhoz 

tartozó szó a metaforikus leképezésben cselekvéseket és tulajdonságokat denotál, akkor 

főleg igék és melléknevek formájában fog testesülni. Ezt a tényt támasztja alá Fauconnier 

és Turner (2002) blending elmélete is, amely azt állítja, hogy a metaforikus nyelvhasználat 

során a beszélők olyan kevert, olvasztott (blended) fogalmi tartományokat használnak, 

amelyeknek jellegzetes struktúrája és kapcsolatai vannak, és ezért jellegzetes nyelvi 

jellemzői is. 

Babarczy és munkatársai (2010) a kognitív metaforaelmélet alapmetaforáinak (pl. AZ 

ELMÉLETEK ÉPÜLETEK [Lakoff és Johnson 1980, Kövecses 2002]) automatizálása tettek 

kísérletet. A cél- és forrástartományok automatikus felismeréséhez kulcsszavakat kerestek 

egyrészt vizsgálati módszerrel, másrészt szinonímaszótárak felhasználásával. 

Eredményeink szerint a statisztikai mintázatok sikeresebben leírják (megtalálják) a 

metaforák forrás- és céltartományát, mint a pszicholingvisztikai faktorok. Vizsgálatuk 

eredményei a korpusznyelvészeti kollokációk és a metaforák nyelvi meghatározottságának 

elméletét támasztották alá. 

 

Szisztematikus metaforaelemzés 

 

Egy társadalmi-pszichológiai jelenség fogalmi metaforájának a meghatározásához 

szükséges a külső érvényességet és belső konzisztenciát is megőrizni. Ennek érdekében 

Schmitt (2005) kidolgozta a szisztematikus metaforaelemzés módszerét, amely a 

háttérmetaforák (a kutatók elvárásai, a célterület tudományos diskurzusának metaforái stb.) 

és a célmetaforák gyűjtését és meghatározását dinamikusan kezeli, a kutatót a folyamatos 

újragondolásra sarkallja. A módszer a kognitív metaforaelmélet és a társadalomtudományi 
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kvalitatív módszertan ötvözése jellemzi. A módszernek két szintje van: (1.) a 

metaforagyűjtés folyamata és (2.) az interpretáció. 

Az első szinten történik:  

  1. A célterület meghatározása, amely nyelvileg kellően specifikus és 

társadalomtudományi szempontból definiálható, pl.: ABSZTINENCIA – „száraznak 

maradni”.  

  2. Az előkészítési fázis: háttérmetaforák rendszernélküli, széleskörű összegyűjtése 

(pl. lexikonokban, szótárakban). Ez a tulajdonképpeni kutatás előkészítése, a kulturális 

érvényesség dokumentálása a jelenség leírására. A metaforák gyűjtése több helyről 

történhet pl. enciklopédiák, folyóiratok, szak- és általános könyvek stb. – ez lesz a 

kezdeti áttekintése a kulturálisan megfelelő metaforikus koncepcióknak, amelyek a 

témában megjelentek. Eredményeképpen nő a jelenség-specifikus nyelvi képek iránti 

érzékenység. Az egymásnak ellentmondó metaforikus modellek összegyűjtése 

lehetőséget teremt a különböző diszciplínák és a hétköznapi élet koncepciójának 

összehasonlítása. 

  3. Az alcsoport szisztematikus elemzése.  

a) A metaforák azonosítása és a szövegek dekonstruktív részekre bontása: a metafora 

azonosítása három szinten:  

  (1.) felismerés  

  (2.) a forrástartomány és  

  (3.) a céltartomány meghatározása. 

b) A kollektív metafora modellek szintézise: nem egy metaforát keresünk, hanem egy 

metafora koncepciót, ami alá a konkrét példákat be lehet sorolni – ez egy kreatív és 

szintetizáló nézőpont, melynek alapja a hermeneutikai megközelítés. 

  4. A metaforakoncepciók egyéni megjelenésének rekonstrukciója. 

  

A második szinten történnek az interpretációk. Mit kezdhetünk azzal, ha megtaláltuk a 

metaforikus koncepciót, amely leírja a vizsgálat jelenséget? 

1. A metaforikus koncepciók összehasonlítása. Barkfelt (2003, idézi Schmitt 2005) 

a depresszió metaforáinak vizsgálata során azt találta, hogy azok nem csak a sötétség-

világosság dimenzió mentén rendezhetők el, hanem az intenzitást tekintve is, ez, a 

betegség észlelt manifesztumának sebességét is jelezheti. 

2. A metafora implicit alrészeinek és értékeinek felismerése és interpretálása. 

Például az ÉLET ÚT metafora alrészeiként: ha lassan megy az úton pl.: egy kicsit 
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visszamaradott vagy túl gyorsan elszaladt vele a ló, túlhajszolja magát, vagy az út 

mellet megy, eltévedt, rossz vágányon stb. 

3. A metaforák forrástartományainak meghatározása. pl: alkoholfogyasztás = 

férfiasság erő, leszokás = ERŐ, ENERGIA 

 

Elemzés 

 

Az elemzés célja a pszichológiai ágencia metaforáinak és fogalmi forrástartományainak 

feltárása, amelyet szisztematikus metaforaelemzéssel végeztünk. 

 

1. A célterület meghatározása 

 

A célterület a pszichológiai ágencia, ahogyan a protagonista önmagát megjeleníti, 

meghatározza, az önmaga szerepét látja és láttatja (már ez is metafora!). A szakirodalmi 

megfontolások és korábbi vizsgálataink alapján a fogalmi céltartományt két komponensben 

határozzuk meg: 

az entitások céltartománya az ÉN vagy a SZELF; 

a „műveleti” céltartománya az ÖNREFLEXIÓ. 

 

2. Metaforagyűjtés 

 

A metaforagyűjtést három forrásból végeztem: a) a szakirodalom korábbi ágenciával 

összefüggő metaforáinak vizsgálata Lakoff (1996) és Kövecses és Benczes (2010) alapján; 

b) a saját droghasználói korpuszban manuális vizsgálattal; c) a talált metaforák cél- és 

forrástartományának korpusznyelvészeti elemzésével a Magyar Nemzeti Szövegtárban. 

 

a) A szelf konceptualizációjának metaforái Lakoff (1996) alapján 

 

Amikor önreflexióról beszélünk, akkor valójában ki reflektál kire? Amikor belső 

konfliktusunk van, akkor valójában ki van konfliktusban kivel? stb. Lakoff (1996) szerint a 

legtöbb „belső életről” szóló beszámoló túl egyszerű,  a karteziánus elme/test distinkció 

pedig egyenesen naiv – hiszen többfajta tudatossági forma létezik. Ennek magyarázatára a 

szelf konceptualizációjának metaforarendszerét az alany (szubjektum) és a szelf 

fogalmakkal írja el az angol nyelvben. Az alany (szubjektum) a szubjektív élmény locusa, 
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amelyben megjelenik a tudatosság, az észlelés, a döntés és az érzelem képessége, a szeld 

pedig a testi érzeteké. 

Lakoff (1996) az alábbi szelf-metaforákat határozza meg: 

a) A megosztott személyiség metafora: kiindulópontja egy olyan népi-kulturális elképzelés, 

hogy létezik egy olyan objektív alany vagy beszélő, amellyel kívülről tudunk magunkra 

tekinteni és a cselekedeteink és negatív tulajdonságaink kontrollja kellene, hogy legyen. 

Az alany a szelf kontrollja és a szelf funkcionál közvetlenül a világban. 

Pl. „Lépj ki önmagadból”, „Lásd magad kívülről!” 

Ez az elképzelés nemcsak a népi-kulturális hagyományban, de a személyiségpszichológiai 

teoretikusok körében is létezik: itt idézhető Freud Id-Ego-Szuperego elképzelése (amely a 

további metaforáknál is elő fog fordulni) illetve Ulric Neisser (1988) kognitív pszichológus 

szelfrendszere, ami öt (szelf)elemből áll.27 

 

b) Az objektív alany metafora: az előző metaforához kapcsolódik, mert szükség van egy 

objektív alanyra, aki kívülről tudja nézni a cselekedeteket. Ennek a metaforának a 

forrástartománya a KONTÉNER, hiszen ha valaki a konténeren belül van, nem láthatja a 

konténert kívülről, azt, amit a külső szemlélők látnak. 

 

c) A szelf elveszítése metafora. Ennek lehet pozitív (pl. táncolás közben) és negatív 

olvasata (pl. valamilyen mentális betegség miatt) is. Ennek a metaforának a 

forrástartománya: HA A TULAJDONODAT ELVESZIK, AKKOR AZ SZÁMODRA NINCS TÖBBÉ. 

Pl. „elvesztette az eszméletét”, „eszméletvesztésig táncolt/ivott/evett stb.”, „nincs 

tudatánál”, „nincs magánál” 

 

d) A meghasadt szelf metafora: erre Lakoff (1996: 105) azt a példát hozza, hogy ha valaki 

művész, de szeretne megélni is, akkor a művész és az üzletember szelf 

(ön)ellentmondásban lehet. Ennek a metaforának két alesetét határozza meg: az első 

esetben a bizonytalanság oda-vissza mozgást eredményez, ennek a metaforának a 

forrástartománya az, hogy NEM LEHETSZ EGYSZERRE KÉT HELYEN, ha az egyik helyen vagy, 

                                                 
27 Az ökológiai szelf egy közvetlenül megfigyelhető attribútuma a humán identitásnak, amely a közvetlen és 
a közvetett környezettel hozható összefüggésbe; az interperszonális szelf közvetetten megfigyelhető, az adott 
faj hozza létre – speciális jelei vannak az érzelmi kapcsolatnak és kommunikációnak; a kiterjesztett szelf az 
emlékezeten és a megérzésen alapul; a privát szelf akkor jelenik meg, amikor felfedezzük, hogy a tudatos 
élményeink a sajátunk; a konceptuális szelf vagy a szelf-koncepció jelentése az emberi természetről és 
önmagunkról alkotott társas következtetésekből és elméletekből alakul ki. Ezeket a szelftípusokat ritkán 
tapasztaljuk meg önmagukban, mégis különbözik a fejlődési történetük és előfordulásuk. 
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akkor el kell hagynod a másikat és fordítva. A másik aleset az, amikor a személy nem dönti 

el, hogy két „személyiséget” szeretne, ezért „háborút vív önmagában/önmagával”. Az első 

alesetben van egy tudatosság: a meghasadt szelf inkább hasított, a második alesetben a 

meghasadt szelf belső konfliktust okoz, amelyet a személy problémaként él meg, amit 

szeretne megoldani, ezt a feszültséget feloldani. 

 

e) Az igazi szelf metafora: olyan szelfet határoz meg, ami kompatibilis az alannyal. 

Megtalálni az „igazi szelfet” azt jelenti, hogy valaki felfedez olyan – eddig felfedezetlen – 

tulajdonságokat magában, amelyek kompatibilisek a személy tudatosságával és 

tapasztalataival. 

Pl. „találd meg önmagad”, „fedezd fel önmagad”, „ismerd meg a határaidat” 

Ezekben a metaforákban a szelf forrástartománya a TÁRGY, aminek fizikai kiterjedése van, 

tapintható, érezhető, megtalálható, felfedezhető stb. 

 

f) A valódi én metafora: az olyan típusú magyarázkodásokban figyelhető meg, amikor 

valaki olyasmit tesz, amit később megbán, és ezt azzal indokolja, hogy „Nem voltam 

önmagam tegnap.” Lakoff (1996: 107) értelmezésében ez úgy magyarázható, hogy a 

személy egy KONTÉNER egy külső szelf-megnyilvánulással és az alannyal illetve különböző 

belső szelf-megnyilvánulásokkal. A személy cselekedetei a külső szelf cselekedetei.  

Ez az elképzelés közelebb áll azokhoz a személyiségelméletekhez, amelyek szerint a 

személyiség nem állandó, hanem vannak különböző arcaink (vö. Hankiss 2005), vagy 

homlokzataink (Goffmann 1967/2008), amiket a különböző szituációkban 

különbözőképpen használunk és van, hogy rosszul használunk. 

Pl. „elővette a kedves/határozott stb. énjét”, „másképp viselkedik, ha XY is jelen 

van” 

 

g) A két belső szelf metaforák: azokat  a helyzeteket írják le, amikor egy személynek egy 

belső, privát szelfet és egy külső, publikus szelfet tulajdonítunk. Az általános belső-szelf 

metafora alapja:  

(i) a személyiség különböző aspektusai különböző szelfeket takarnak 

(ii) ami eltakart az bent van, ami látható az kívül 

(iii) a lényeges dolog centrális, a lényegtelen perifériális (Lakoff 1996: 108) 

A metaforának két alesete van, de mindkettőre jellemző, hogy a belső szelf az igazi, a 

külső pedig a hamis. Az első aleset: elfogadhatatlan belső szelf metafora: a belső szelf nem 
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felel meg a szociális elvárásoknak, és a kiélezett helyzetekben „előjön” az „igazi énje”, 

amelyhez jellemzően negatív tulajdonságokat társítunk. A második aleset, a törékeny belső 

szelf metafora ennek ellenkezője: azért nem tárja a publikum elé a szelfjét, mert meg kell 

védenie magát (belső szelfjét) egy hamis szelffel a világtól. 

 Pl. „előbújt belőle az ördög”, „önmagadat adni”, „Vonalat/falat kell 

húznod önmagad és a világ közt.” 

 

h) A légy hű önmagadhoz metafora modelljében a szelf egy személy, aki az alany számára 

a sztenderdeket meghatározza. Lakoff (1996: 109) a „csalódást okoz” (angolul: disappoint) 

igén keresztül mutatja be, hogyan valósul meg az, amikor a szelf határozza meg a 

sztenderdeket és nem az alany: ha „valakinek csalódást okozunk”, akkor az a „valaki” volt, 

aki a sztenderdeket meghatározta, ha „önmagunknak okoztunk csalódást”, akkor azoknak a 

sztenderdeknek nem tudtunk megfelelni, amiket az alanyunk állított a szelfünknek. 

 

i) A hiányzó alany metaforánál említi Lakoff (1996) azt az esetet, amikor pl. droghasználat 

vagy egyéb mentális diszkomptetencia hatására az alany nem képes tudatosan kontrollálni 

a cselekedeteit. A metaforának több alesete van, de egyik esetben sincs expliciten 

megnevezve a szelf. 

Pl. „kifordult önmagából”, „elveszítette a kontrollt önmaga felett” 

 

j) A szétszórodott szelf metafora az olyan kifejezések forrástartományában rejlik mint pl. 

„összeszedni magát”: amikor a szelfnek többfajta dolgot kell elvégeznie vagy figyelnie, 

akkor az olyan, mintha szelf térben is szétszóródna. 

 

k) A belső okozó metafora az olyan kifejezésekben jelenik meg, amelyekben az alany 

sikeresen hajt(at) végre egy feladatot/cselekvést a szelffel.  

Pl. „visszatartani magam valamitől” 

l) A szelf mint társ metafora alapja az az elképzelés, hogy az alany és a szelf egy testben 

van, ugyanakkor a szelf működhet együttműködően – barátként – vagy szolgálóként, attól 

függően, hogy milyen viszonyban vannak az adott cselekedet végrehajtásakor.  

Az angol nyelvben ez a „kell” segédige két megjelenési formájában ragadható meg: a 

„must” segédigét általában olyan helyzetekben használják, ahol a személy cselekedetét 

belső motiváció inspirálja, míg a „have to” általában külső kényszerből. 
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m) A szelf-feláldozás komplexum két metaforából és egy metonímiából áll. Az alapja az az 

elképzelés, hogy korlátozott mennyiségű energiával rendelkezünk (vö. Freud libidó 

fogalma) amely az alábbiakban összefoglalható: 

(i) az energiánk más előnyére való használata a szelf odaadása 

(ii) az energiánk más előnyére való használata a magunké helyett a szelf 

feláldozása 

(iii) az energiánk használata eredmény nélkül a szelf elfecsérlése 

n) A szelfkontroll és (a tudatosság) felfelé van, a nem-tudatosság lefelé.  

Pl. „Álomba zuhant.”, „Kómába esett.”, „Ébredj fel!” 

 

Konceptuális metaforák Kövecses és Benczes (2010) alapján 

 

Kövecses és Benczes (2010) átfogó jellegű munkájukban összegyűjtötték a leggyakoribb 

magyar nyelvű metaforákat és metonímiákat. Kifejezetten a pszichológiai ágenciával 

kapcsolatos metaforát vagy metonímiát nem találtunk, ezért az emberrel, szándékkal, 

eredménnyel összefüggőeket vizsgáltuk meg, amelyek közül az alábbiakról állapítottuk 

meg, hogy részben lefedik a pszichológiai ágencia fogalomkörét. 

 

Az EMBER fogalmi tartománya helyett gyakran használunk a RÉSZ AZ EGÉSZ HELYETT 

vagyis a TESTTRÉSZ AZ EMBER HELYETT metonímiákat. Pl.  

 

(29) Most elkél a szorgos kéz. 

(30) Ki az az új arc a bandában? 

 

Kövecses és Benczes (2010: 75) megjegyzi, hogy ilyenkor a szerint választjuk a testrész-

variánst, hogy éppen az ember mely tulajdonságát akarjuk kiemelni, az ARC AZ EMBER 

HELYETT esetében pedig kulturálisan beágyazott a metonímia: általában az arc a 

legjellegzetesebb testrészünk, amely alapján általában megkülönböztetjük az embereket. 

 

Az EMBER céltartományhoz még egy további hasonlóságon alapuló metaforát említ 

Kövecses és Benczes (2010: 82): AZ EMBERI ÉLET A NÖVÉNY ÉLETCIKLUSA. 

Ebben a metaforában a két fogalmi tartomány generikus szinten mutat hasonló 

struktúrát: mind az emberi életnek, mind a növényeknek van egy olyan életszakaszuk, 

amely az olyan kifejezésekben jelenik meg, mint 
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(31) Éva teljesen kivirágzott. 

 

Saját gyűjtésű – korpusz alapú – metaforák 

 

a) A Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszában való kereséssel kulcsszavak 

felhasználásával. A kulcsszavakat minden esetben lemmaként kerestem, a konkordanciát 

jobb és bal oldalon is 3 szó lekérdezésével. A lekérdezett korpusz mérete 187 millió szó 

volt. A Magyar Nemzeti Szövegtár 500 találatot jelenít meg, az elemzést ezen az 

adatbázison végeztem.  

A pszichológiai ágencia foglmából és nyelvi konstrukciójából kiindulva három 

összetevőt határoztam meg: én, szelf és önreflexió ezért a kulcszavas kereséseket is ennek 

megfelelően végeztem. Egyes szám első személyű személyes névmásokat kerestem (pl. én, 

maga, önmaga szótövekkel), továbbá az alábbi kulcsszavakkal végeztem keresést: tudat, 

kontroll, eszmélet. Az 500 találati listát elemezve az önmaga szótő előfordulásaiban 

találtam konceptuális metaforákat. 

 

Az „önmaga”28 nyomatékosított visszaható névmás a pszichológiai ágencia entitás és 

műveleti céltartományát is tartalmazza (a maga visszaható névmás nem vezetett 

eredményre, az ön- nyomatékosító előtag feltételnek tűnik a metaforikus jelentéshez). Az 

500 megjelenített elemből 104 db (20,8%) volt valamilyen metaforikus használatú. A 

példák a Magyar Nemzeti Szövegtárból származnak. 

 

Lekérdezés:  [ lemma = "(.*\|)?önmagam(\|.*)?" ] ;  

Lekérdezett korpusz mérete:  187644886 szó 

Találatok száma:  1647 db   8,78 db / millió szó 

 

Az „önmagával szemben” (gyakorisága: 9 db – 0,54%) digram forrástartománya HARCBAN 

ÁLLÁS VALAKIVEL, ebben az esetben önmagával, amely azt is feltételezi, mintha az önmaga 

egy másik entitás lenne vagy legalább két entitás lakna benne, amelyek harcban állhatnak 

egymással.  

Az önmaga instrumentalis esetben van. 

 

                                                 
28 Lekérdezés ideje: 2011. április 21. 09:15 
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Garantált patthelyzet halálig, hiszen önmagammal Pro.INS szemben ( szerintem ) nem gyõzhetek. 
Az egész életem egy harc volt önmagammal Pro.INS szemben. 

 

Az „önmaga előtt” (gyakorisága: 6 db – 0,36%) digram hátterében szintén az a feltételezés 

áll, hogy a beszélő „én” entitás mellett van egy „önmaga” entitás is, amely felügyeli, 

megítéli, értékeli a cselekedeteit. 

Az önmaga alanyesetben van. 

 

õk az elsõ percben észrevették, amit én önmagam Pro.NOM elõtt is titkoltam: hogy fehérorosz 
nemcsak mások elõtt fellegzett be, de önmagam Pro.NOM elõtt is.  

 

Az „önmagát adja” (4 db – 0,24%) digram egy RÉSZ-EGÉSZ metonímia, azt feltételezi, hogy 

több „önmaga” van, amelyek közül van valódi és teljes és vannak, amik nem azok.  

Az önmaga tárgyesetben van. 

 

a teljes önmagamat Pro.ACC adhatom. 
most már mindig önmagamat Pro.ACC adhatom. 

 

Ennek része lehet az „önmagával azonos”, „önmagával azonosul” (1-1 db példa) digram, 

amikor a rész-egészből az egész jön létre.  

 

 Dehogy voltam én önmagammal Pro.INS azonos, 
mert nem bírtam volna önmagammal Pro.INS azonosulni, ha a pártban maradok. 

 

b) A saját korpusz alapján 

 

A saját (droghasználókkal készített interjúkon alapuló) korpuszban direkt utalásokat a 

pszichológiai ágenciára nem találtunk. Egy általános alannyal megfogalmazott 

metaforában a TARTÁLY fogalmi tartományt fedeztük fel. 

 

Az ember egy idő után, hát, kifordul még saját magából is. (1513) 

 

Jellemzően olyan metaforákat találtunk, amelyekben a szerhasználat hatására az én 

vagy szelf elveszíti a kontrollt önmaga felett. Ezt a beszélők többnyire hagyományos 

metaforákkal fejezték ki pl. 

Olyan, mintha fejbe verték volna. (1517) 

Ő sztondult. (1518) – az angol ’stoned’ kifejezésből ered, jelentése: megkövült. 
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Kiütötte magát. (3301) 

Szétcseszte magát. (3303) 

 

3. Interpretációk 

  

KETTŐSSÉG vagy TÖBBSZÖRÖSSÉG 

A szakirodalmi és a saját gyűjtésű metaforák esetében is megjelenik a kettősség vagy 

többszörösség. Lakoff (1996) lényegében abból indul ki, hogy két szelfrész van: a szelf és 

a szubjektum, és ezt a metafora példákkal is alátámasztja, Lakoff (1996) metaforái közül a 

megosztott személyiség, az objektív alany, a meghasadt szelf, az igazi szelf, a valódi én, a 

két belső szelf, a szétszóródott szelf, légy hű önmagadhoz, a szelf mint társ tartozik ide. 

Az önmagával szemben, önmaga előtt és az önmagával azonos kifejezésekben is ez a 

fogalmi tartomány tülröződik. 

A kettősség magában foglalja a két entitás közötti lehetséges interakciókat is, pl. harc, 

ellentmondás, egyezség stb. a megfeleléseket erre alapozhatjuk. 

 

RÉSZ-EGÉSZ 

 

TARTÁLY 

A testünkkel kapcsolatos tapasztalataink 

 

 

Az ágencia konceptuális metaforáinak fogalmi forrástartományai a KETTŐSSÉG vagy 

TÖBBSZÖRÖSSÉG és a TARTÁLY metaforákhoz és a RÉSZ-EGÉSZ metonímiához köthetők. 

A pszichológiai ágencia foglmából és nyelvi konstrukciójából kiindulva három 

összetevőt határoztam meg: én, szelf és önreflexió. A pszichológiai ágencia azt is jelenti 

ahogyan beszélünk önmagunkról, a saját szerepünkről egy adott élethelyzetben, tehát ezek 

a fogalmi metaforák azt mutatják meg, ahogyan beszélünk róla. A kognitív nyelvészet 

szerint a nyelvünket a tapasztalataink alakítják, ebben az esetben azonban a fogalmi 

metaforák nem csak azt mutatják meg, hogy a pszichológiai ágencia hogyan konstruálódik 

meg a fogalmi térben a konceptuális metaforák alapján, hanem azt is, hogy valójában 

hogyan érezzük magunkat. E szerint tehát azoknak a személyiségelméleteknek találtunk 

egy új bizonyítékát, amelyek a személyiséget nem egy jól meghatározható egységnek 

tartják, hanem azoknak – és ezek vannak többségben – amelyek szerint a személyiség több 
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vonásból, jellegből stb. áll össze vagy vannak különböző szerepeink, amik az identitásunk 

részévé válhatnak, és ezeket váltogathatjuk a helyzetnek megfelelően. Visszatérve a 

kiindulási ponthoz, ez a szemlélet a droghasználók esetében különösen igaz lehet, hiszen a 

társadalom által deviánsnak címkézett csoport esetében a csoport tagjai olyan 

tulajdonságokat tesznek magukévá, amik aztán akár a droghasználóból felépülővé válást is 

akadályozzák vagy gátolják, amíg azt a megfelelő módszerrel át nem alakítják (vö. 

Wikilund). 

Az önreflexió vagy, amikor önmagamról beszélek másnak óhatatlanul arra kényszerít, 

hogy a hallgató pozícióját is figyelembe vegyem 
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C. FEJEZET. DISZKUSSZIÓ 

 

A jelen kutatás eredményeiként levonható legfontosabb következtetéseink, hogy 1. 

droghasználói narratívákban többfajta ágenciát találunk; 2. az ágencia és az ágencia hiánya 

nem egymás fogalmi ellentétpárjai, az ágencia központi fogalma az eredményesség, az 

ágencia hiánya a felelősség hiányával hozható összefüggésbe; 3. a pszichológiai ágencia 

összefüggésbe hozható a perspektivizációval és szubjektivizációval; 4. a pszichológiai 

ágencia nyelvi konstruálásának meghatározó eszköze a magyar nyelvben a deixis és a 

modalitás; 5. a pszichológiai ágencia fogalmi hátterének pozitív kapcsolata van a 

perspektivizációval és szubjektivizációval a visszaható személyes névmás (önmaga) 

formájában; 6. a pszichológiai ágencia fogalmi metaforáinak forrástartománya a 

KETTŐSSÉG és a TARTÁLY metaforákhoz és a RÉSZ-EGÉSZ metonímiához köthető. 

 

A kognitív önreprezentációs folyamatok narratívákban való megjelenítésére az ágencia 

konceptuális hátterének feltárásárára vállalkoztunk. A kognitív nyelvészeti elméleti keret 

és a narratív pszichológiai vizsgálati hagyomány termékeny interdiszciplináris 

együttműködésnek bizonyult. 

A Magyar Értelmező Kéziszótár (2003) az ágensről a szócikk utolsó bekezdésében tesz 

egy félmondatos megjegyzést: 

4. Nyelvt A cselekvés végzője, végrehajtója. [lat] 

A dolgozatban bemutattuk, hogy az ágens és az ágencia jelenségének konceptualizációja 

jelentősen meghaladja ezt  a meghatározást és egy komplex rendszert alkot, amelynek a 

fogalmi rendszere mintázatszerűen összefüggésben áll a formai jellemzőivel. Az 

eredményeink pozitív összefüggésben állnak a narratív pszichológiai vizsgálatok 

eredményeivel (vö. Vincze és László 2006, Ferenczhalmy és László 2007, Ehmann 2004) 

és a szenvedélybeteg narratívákat elemző kvalitatív elemzésekkel (vö. Mclntosh és 

McKeganey 2000, Hanninen és Koski-Jannes 1999, 2004, Erdős B és Kelemen é.n.). 

 

A kvalitatív eredményeink alapján az ágens elbeszélő eredményes, ismeri önmagát, 

határozott, kíváncsi, sikeres, más, mint a többiek és képes felelősséget vállalni. Az ágens 

megnyilatkozó valamit elért, valamilyen cselekedetének valamilyen (azaz nem biztos, 

hogy etikailag vagy a társadalmi normáknak megfelelő) eredménye van, amit 

interszubjektív skálán elhelyezve: önmaga ért el, önmaga a mérce vagy másokkal való 

összehasonlításban számít eredménynek; beszámol arról, hogy hogyan, milyen eszközökkel 
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érte el, milyen tulajdonságok szükségesek hozzá, pl. határozottság; támpontot nyújt ahhoz, 

hogy miért tette ezt, pl. kíváncsiság; illetve eredményes abban, hogy vállalja érte a 

felelősséget. 

Az ágencia hiánya tehát a felelősség hiánya, amelyet a beszélők indokolnak valamilyen 

magyarázatta, ami lehet logikus és koherens vagy széttöredezett; ez az indoklás lehet 

érzelmileg telített vagy telítetlen; oka lehet egy személyiségjellemző, a közömbösség; az 

én-mező nem jelenik meg, az interszubjektív skálán nem csak humán, de szürreális 

entitások is.  

Az intencionalitás a szándékosság, a szándéktulajdonítás kifejező eszköze, a 

szándéknak mindig van egy eredő entitása, amely akarattal vagy tudással bír, és mindig 

van egy tárgya, amit eredményesen vagy sem elérni szeretne. Az intencionalitás 

jelentésstruktúrája hasonlóságot mutat az eredményesség jelentésstruktúrájával, amely az 

ágencia kódjainak eredeztetett fogalmi tartománya. 

Az ágencia hiányának uralkodó kódjellemzője a felelősség hiánya szintén 

összefüggésbe hozható az aktivitás–passzivitás fogalmi tartományávál. Itt nem olyan 

egyértelmű a fogalmi tartományok metszése, de egy entitás akkor tud felelősséget vállalni 

a tetteiért, ha annak véghezvitelében aktívan részt vett, nem passzívan elszenvedte. Az 

ágencia hiánya arra vonatkozik, hogy valaki a felelősség hiányáról számol be a 

megnyilatkozásaiban az életeseményeivel kapcsolatban, ekkor a beszélő nem vállal 

felelősséget, de azt feltételezzük, hogy ha az az életesemény bekövetkezett, akkor annak 

volt egy aktív ágense (talán a természeti katasztrófáktól, balesetektől eltekintve), és ha nem 

a beszélő az aktív, akkor logikusan ő az elszenvedő passzív fél. A nyelv thematikus 

szerepeinek rendszere ezt tükrüzi: „Az e esemény x argumentuma ágens, y argumentuma 

patiens és az argumentuma instrumentum szerepű.” (Kiefer 2007: 215) 

 

ÁGENS (x,e) & PATIENS (y,e) & INSTRUMENTUM (z,e) 

 

A pszicholgógiai ágencia fogalma azonban nem zárja ki annak az értelmezését, hogy a 

beszélő egyszerre lehet ágense egy patiense egy eseménynek, amelyet az önmaga 

szerepéről elmond, ezt a jelenséget támasztja alá a fogalmi metaforák forrástartományainak 

vizsgálata, amely szerint az pszichológiai ágencia (én, szelf és önreflexió), mint 

céltartomány a KETTŐSSÉG (DUALITÁS) (sőt bizonyos esetekben a többszörösség) fogalmi 

tartományából eredeztethető.  
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A pszichológiai ágencia leírásához tehát a kvalitatív elemzésünk alapján arra 

jutottunk, hogy a thematikus szerepek nem nyújtanak megfelelő keretet, inkább 

kiindulópontként szolgálnak. A kognitív nyelvészeti keret nagyobb egységeket is képes 

elemezni, és több vizsgálat is készült a szerzői szerpek, a nézőpont, a narratív perspektíva 

feltárására (Tátrai 2000, 2005). 

A perspektivizáció és szubjektivizáció (Sanders és Spooren 1997) jelenségeinek 

felhasználásával. A szubjektivitás fogalma Lyons (1982: 102) szerint: a természetes 

nyelvekben megnyilvánuló azon természetes eljárási mód, amely során a lokúciós ágens 

kifejezi magát, attitűdjeit, gondolatait. Langacker és Traugott alapozta meg a funkcionális-

kognitív nyelvészetben a szubjektivitás nyelvészeti kereteit. A szubjektivizációt négy fő 

paraméter határozza meg: a) a státusz változása (aktuális-potenciális, specifikus-általános), 

b) a fókusz változása (attól függően, hogy mely elemek kerülnek a figyelem 

középpontjába), c) a tartományok változása (fizikai interakció-szociális vagy tapasztalati), 

d) a cselekmény, aktivitás helye. (Langacker 1999: 155-6).  

A narratív perspektíva nyelvi elemzése során Pólya (1999) három aspektust emel ki: 

1) modalitás (a megnyilatkozás tartalmát személyes vagy társas vonatkozású ismeretei 

alapján minősíti – faktív, episztemikus, deontikus), 2) idézett beszéd (másoktól vagy 

korábbi önmagától idézett megnyilatkozások vagy tudattartalmak megfogalmazása – 

egyenes vagy függő beszéd vagy implikált perspektíva), 3) deixis (a beszélő személy 

szituációját a szavak jelölik - személy, hely, idő, szociális és diszkurzus deixis). Sanders és 

Spooren (1997) szerint minden megnyilatkozás szubjektív, ezért csak akkor érdekes, ha 

abban valamilyen érzelmi vagy gondolati elem megjelenik, amit a modalitással tudunk 

kifejezni. 

A kutatás részeként felállítottuk azt az automatikus nyelvi elemző rendszert a NooJ 

program segítségével, amely a deixis- és modalitásviszonyokat elemzi a korpuszban, az 

eredményeink alapján elsősorban a deixisváltozókra kaptunk szignifikáns eredményeket, 

ugyanígy a külső érvényesség vizsgálatánál. Ez eredményeink alapján tehát a 

narratívákban a pszichológiai ágenciát elsősorban a deiktikus viszonyok, a nézőpont 

szerveződése határozza meg. A szisztematikus konceptuális meteaforaelmezés 

forrástartományainak elemzése ugyanezt támasztotta alá. 
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D. FEJEZET. ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS 

 
A kognitív nyelvészetet és a narratív pszichológiát egy esszenciális nézőpont köti össze: a 

tudás és a nyelv kapcsolata. Ez a nézőpont központi fontosságúnak tartja a nyelv és a tudás 

fogalmait abszolút és relatív értelemben is, a dialógusokban, amelyek értelmet adnak és 

segítenek megérteni a saját életünket és a világok közötti átjárásokat – megismerhetjük 

azokat a módokat, ahogyan megértünk egy embert, ahogyan valamilyen attribúciót, 

jelentést társítunk a szavaihoz (és tetteihez), meghatározzuk a szerepeit. 

Az interdiszciplináris megközelítésekben nagy lehetőség rejlik: nem csak teoretikus, de 

gyakorlati érvényességű következtetéseket levonni. Ha csak a narratíva definícióitól, 

elemzési lehetőségeitől indulunk el, láthatjuk, ahogyan Labov (1967, 1977) is ötvözte a 

beszédaktus-elmélet, a diskurzuselemzés és a szociolingvisztika módszertanát, fogalmait, 

eszközei, amely által egy olyan megközelítést fejlesztett ki, amely a dialógus implicit 

jelzéseit és képesek vagyunk regisztrálni. Ugyanez vonatkozik az ágencia definíciójára 

Az ágenciáról való gondolkodás mindenképp interdiszciplináris – a dolgozat a kognitív 

nyelvészet és a narratív pszichológia határán igyekezett ezt a diskurzust tovább építeni, de 

akár a neurokognitív, akár a filozófiai aspektusokat tekintjük, egyik sem mentes más 

tudományágak befolyásától, hatásától. Talán azért van ez, mert végeredményben az 

ágencia nyelvi, formai, agyi összefüggései, reprezentációs lehetőségei megfejtésének 

vágya visszavezethető az alap felszólításra: gnothi seauton – ismerd meg magad! 

A kézirat elméleti haszna a pszichológiai ágencia nyelvi markereinek leírásában 

valósul meg. A számítógépes program használatával szabadon hozzáférhetővé válik a 

pszichológiai ágenciát leíró nyelvi modul (amely gráfokból áll), amelyet ily módon bárki 

használhat, bármilyen szövegen. A különböző típusú narratívák leírásához is részben 

hozzájárulhat az elemzés eredménye. A droghasználó és felépülési narratívák 

összehasonlításához is hozzájárul, így a drogkutatások és a droghasználókkal foglalkozó 

terápiák elméleti információkat szerezhetnek az eredményekből, a prevenciós üzenetek 

megalkotói pedig gyakorlati információkat kaphatnak a perspektívák különbségének 

megértésével.  

Például egy nemrégiben megjelent plakát szövegében („A függőségek irányítják az 

életed? A Te életed. A Te közösséged. Ne engedj teret a kábítószernek! A drog köztünk 

van. A döntés a tiéd, de a felelősség közös!”29 „Ne ellene, inkább helyette.”) többfajta 

elképzelés is ötvöződik (az ágencia kódok szintjén: felhatalmazottság és önuralom, a 

                                                 
29 Plakátrészlet - salgótarjáni kábítószer-ellenes nap hirdetés, 2012 
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megfogalmazás szintjén a drog mint entitás - megszemélyesítés), amely leginkább lefedi 

azokat az elképzeleseket, amelyek droghasználattal, droghasználókkal nem foglalkozó 

személyek vagy a média által alkalamzott szociális reprezentációban fellelhetők.  

A pszichológiai ágencia automatikus nyelvi felismerése túlmutat a droghasználói 

narratívák elemzésén, további alkalmazások elképzelhetők például a kriminalisztikában a 

terroristagyanús személyek pszichológiai állapotának felmérésében, mely így közvetlen 

gyakorlati haszonnal bír a további kutatások tükrében. 
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MELLÉKLETEK 
 
1. Melléklet. A drog definiálása (Demetrovics 2011: 3-5.) 
 

Drog, kábítószer, pszichoaktív szer 

 
A drog szó számos jelentéssel bír, pontos jelentése ily módon általában a 
szövegkörnyezetből azonosítható csak. Legáltalánosabb értelemben (1) drognak 
nevezhetünk minden olyan kémiai anyagot, amely a szervezetbe kerülve megváltoztatja 
annak valamilyen működését. Ez a tág, tisztán farmakológiai szempontú jelentés 
tükröződik az orvostudományban is, ahol az angol „drug” szó valamennyi gyógyszert jelöli 
(World Health Organization, 1994a). A magyar nyelvhasználat ezt az általános jelentést 
nem vette át. A drog szó szűkebb jelentése (2) azokat a kémiai anyagokat jelöli, amelyek 
pszichoaktív hatásúak, azaz a központi idegrendszeren keresztül fejtik ki a hatásukat. A 
magyar nyelvben, de többnyire a nemzetközi addiktológiai irodalomban is ennél még 
szűkebb jelentés használatos, azaz (3) elsősorban az illegális szereket illetjük a drog 
szóval. Bizonyos legális, ámde kizárólag „drogként” használatos szerek (pl. az inhalánsok) 
mindazonáltal még ezt a definíciót is pontatlanná, bizonytalanná teszik.  
A kábítószer kifejezés szigorúan véve egy jogi kifejezés, amely azon kémiai anyagok körét 
fedi, amelyek rajta vannak az illegális szerek listáján. Ez lényegében megegyezik a magyar 
köznyelvi használattal, amely az illegális drogokat illeti ezzel a kifejezéssel. Akkor 
érdemes tehát ezt a kifejezést használni, ha kifejezetten hangsúlyozni akarjuk, hogy 
illegális szer használatáról van szó.  
A pszichoaktív szerek kifejezés hangzik a legbántóbban a fülünk számára, mégis, ez 
kifejezés talán a legpontosabb. A kifejezés alatt azokat a kémiai anyagokat értjük, amelyek 
hatásukat a központi idegrendszeren, azaz az agyon és a gerincvelőn keresztül fejtik ki. A 
jelentés értelemszerűen független az adott pszichoaktív szer jogi státuszától, azaz legális 
vagy illegális mivoltától. Ezeket a szereket szokás drognak is hívni; felsorolásunkban a 
drog szó második jelentése nyomán. A magyar nyelvben azonban, ahol a drog szó egy 
szűkebb értelmet jelöl – elsősorban az illegális pszichoaktív anyagokat értjük alatta – ez 
okozhat kis problémát, hiszen a köznyelv nem tekinti drognak az alkoholt vagy a nikotint, 
holott utóbbiak is pszichoaktív szerek, csakúgy mint a központi idegrendszeren ható 
gyógyszerek. A „pszichoaktív szer” vagy „pszichoaktív kémiai anyag” kifejezés használata 
tehát akkor igazán hasznos, ha utalni akarunk arra, hogy valamennyi központi 
idegrendszeren ható szerről beszélünk. A pszichoaktív szer kifejezés egyben azt is jelzi, 
hogy mivel ezek a szerek a központi idegrendszerre hatnak, így az észlelés, az érzékelés, a 
gondolkodás, a különböző kognitív folyamatok befolyásolása az elsődleges hatásuk.  
 
A pszichoaktív szerek típusai 
 
A legelfogadottabb, s leginkább használható felosztás az egyes kémiai anyagok központi 
idegrendszerre gyakorolt hatása alapján történik. E felosztás szerint a legáltalánosabb 
megközelítésben elkülöníthetjük a stimulánsokat, amelyek elsősorban serkentőleg hatnak a 
központi idegrendszerre, továbbá a nyugtató hatású szereket, valamint a hallucinogén 
anyagokat. Utóbbiak – bár változó mértékben hordozhatnak akár stimuláns, akár 
depresszáns tulajdonságokat – elsődleges hatása a kognitív funkciók, az érzékelés, az 
észlelés, a gondolkodás folyamatainak megváltoztatása.  
 
Ez a három csoport azonban a valóságban további csoportokra bomlik. Még a 
leghomogénebbnek tekinthető stimulánsok között is érdemes külön csoportban kezelni a 
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kokaint, illetve az egyéb, elsősorban amfetamin típusú stimuláns szereket. A legális szerek 
közül a nikotin és a koffein is a stimulánsok nagy csoportját gyarapítja; természetesen az 
előbbiektől jól elkülöníthető alcsoportban. Mindezen szerek közös hatása a központi 
idegrendszer serkentése, az éberségi szint, az aktivitás növelése, a fáradtságérzet 
csökkentése. Jellemző ezen szerek étvágycsökkentő hatása is. 
 
A központi idegrendszeren elsősorban nyugtató hatást kifejtő szerek közé tartozik az 
alkohol, a különböző nyugtató, altató, szorongásoldó hatású gyógyszerek, valamint az 
opiátok (morfium, kodein, heroin, metadon, buprenorfin). Ezek a szerek relaxációt, a 
feszültségek csökkenését okozzák, nagyobb dózisban többnyire álmosító hatásúak. 
Használatuk során romlik a koncentráció, a figyelem, a tanulási képességek, 
meghosszabbodnak a reakcióidők. 
 
A legváltozatosabb, legsokszínűbb csoportot a hallucinogének jelentik. Végső soron ide 
sorolhatjuk a kannabiszt, bár hallucinogén hatása mind intenzitásában, mind pedig 
minőségében jelentősen eltér a klasszikus hallucinogénekétől. A csoport tipikus tagjai 
inkább az LSD, a meszkalin vagy a pszilocibin. Ezek mellett – jelentős depresszáló 
hatásuk ellenére is – elsősorban ide soroljuk a szerves oldószereket is. Egyes szakkönyvek 
itt helyezik el az ecstasyt (MDMA) is, bár ez a szer, néhány rokon entaktogén vegyülettel 
együtt inkább a stimulánsok közé sorolható.  
 

Droghasználati mintázatok 
 
A pszichoaktív szerek használata nem homogén jelenség, éppen ellenkezőleg, jelentős 
variabilitást mutat, egy-egy szeren belül is a legváltozatosabb használati intenzitást, módot, 
mintázatot találhatjuk. Az egyes használati mintázatokat illetően talán az Egyesült 
Államok Marihuána és Drog Abúzus Elleni Nemzeti Bizottsága által felállított, öt 
használati módot elkülönítő rendszer a leggyakrabban használt (National Commission on 
Marijuana and Drug Abuse, 1973). Bár az eredeti felosztás a kannabisz használatával 
kapcsolatosan készült, jól alkalmazhatók a kategóriák más szerekre vonatkozóan is.  
A kísérletező (experimental use) életében összesen tíznél kevesebb alkalommal használja 
az adott drogot, elsősorban kíváncsiságból. A szociális-rekreációs használó (social-
recreational use) mindig valamilyen társadalmi aktivitáshoz, kikapcsolódáshoz, 
szórakozáshoz kötődően fogyaszt drogot. Ez tűnik a leggyakoribb droghasználat módnak, 
amelyet napjainkban leginkább a hétvégi, táncos szórakozóhelyek látogatásához kötött 
kannabisz-, amfetamin- vagy ecstasy-, valamint alkoholhasználat jellemez (Demetrovics, 
2001; Solowij, Hall, & Lee, 1992; Demetrovics és Rácz, 2008). A szituációs droghasználót 
(circumstantial-situational) elsődlegesen az jellemzi, hogy valamilyen problematikus 
helyzet kezelése, aktuálisan fellépő stresszének enyhítése vagy körülményeinek 
elviselhetőbbé tétele céljából használ drogot. Ezen szerhasználati mód már jelentős 
mértékben magában rejti a veszélyét egy maladaptív tanulási mechanizmus elindulásának, 
amennyiben a használó „rátanul” arra, hogy a számára problémás, konfliktusos helyzeteket 
egy pszichoaktív szer használata révén próbálja kompenzálni, megoldani. Az intenzifikált 
használó (intensified use) hosszú időn keresztül használ valamilyen drogot, elsősorban 
annak érdekében, hogy hosszan fennálló problémáit enyhíteni próbálja. A kényszeres 
használótól (compulsive use) alapvetően az különbözteti meg, hogy bár valamilyen fokú 
testi és/vagy lelki függőség az előbbi esetében is fennáll, mégis megőrzi a helyét a 
társadalomban, szociális szerepei nem sérülnek alapvetően. 
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Az egyes mintázatok mutatnak bizonyos összefüggést az egyes szerekkel, szertípusokkal, 
de hangsúlyozandó, hogy a használati mintázat kialakulásában a drog pszichoaktív 
hatásaihoz hasonló mértékben járulnak hozzá egyéb tényezők is: a személy pszichés és 
fizikai jellemzői, a használat kontextusa (Zinberg, 1984). Így, bár az opiátok esetében is 
leírtak kipróbálói, sőt rekreációs (Zinberg & Jacobson, 1976) használati módot is, ezen 
szerek esetében a kényszeres használati mód a leggyakoribb. Hasonló a helyzet a szintén 
nagyon erős addikciót kiváltani képes nikotin esetében is; itt is inkább a kényszeres, 
mintsem a rekreációs használat jellemző, bár utóbbira is van példa. A lényegesen kevésbé 
addiktív kannabisz esetében pontosan fordítva, a rekreációs használati forma tűnik 
dominánsnak, igaz az intenzifikált, sőt a kényszeres használat, illetve függőség 
kialakulásának lehetősége sem vitatott. Hasonló a helyzet a hallucinogénekkel, ahol a 
kényszeres használat esélye még kisebb. A legnagyobb variabilitást a stimulánsok 
mutatják. Itt az ecstasy vonatkozásában például egyértelműen a szociális-rekreációs 
használati mód a domináns (Demetrovics, 2000; Solowij és mtsai, 1992), ugyanakkor az 
amfetamin és különösen a kokain esetében nem ritka az intenzifikált és a kompulzív 
használat sem.” (Demetrovics 2011: 3) 
 

Forrás: Demetrovics Zsolt 2011. Az ajánlás fogalomrendszere. In: Oberth József (szerk.): 
Gyermekvállalás és droghasználat. Szakmai ajánlás alacsonyküszöbű szolgáltatások 
részére. MEJOK Alapítvány, Budapest. 
http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.hu/p/szakmai-ajanlas.html (letöltés: 2011. július 
12.) 
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2. Melléklet. Az strukturált interjúk vázlata 
 
A) McAdams-i interjúvázlat (McAdams 1995) 
 
McAdams-i interjú vázlata 
 
A McAdams-i (1995) élettörténeti interjú alapelve, hogy az interjúalany úgy mesélje el az 
életét mint egy történet, mint ahogyan egy író megír egy regényt, amelynek vannak 
bekezdései, bevezetése, fordulópontjai, kiemelkedő eseményei, fontosabb szereplői és 
mellékszereplői. 
McAdams (1995) arra kéri az interjúalanyt, hogy válogasson az események között úgy, 
hogy arról beszéljen, amit fontosnak tart az élete alakulását tekintve. A McAdams-i interjú 
nem a patológiákra és a „normálistól” eltérőre fókuszál, inkább arra kíváncsi, hogy mi a 
közös az emberek általános élettörténetében. 
A McAdams-i interjú körülbelül másfél órás és az általánostól halad a részletes leírások 
felé. Az interjú szerkezete az alábbi nagyobb egységekre bontható (McAdams, 2005 
alapján):  
 
I. Életfejezetek: az első 20-25 perces blokkban, arra kérik az interjúalanyt, hogy 2-3 vagy 
legfeljebb 7 fejezetre bontsa az életét, és röviden jellemezze a szakaszokat, a helyszín vagy 
a meghatározó élmény alapján.  
II. Kulcsesemények: olyan események, amelyek valamiért fontosak az egész életet tekintve 
(lehet egy beszélgetés vagy egy döntés, amely később meghatározta az élettörténetet), 
McAdams (1995) 8 eseményt különít el:  
1. Csúcsélmény: olyan élmény, amely során a vizsgálati személy nagyon sikeresnek, 
boldognak vagy kiegyensúlyozottnak stb. érezte magát és amely visszatekintve is 
fontosnak tűnik és elárul valamit a vizsgálati személy életéről.  
2. Mélypont: olyan élmény, amelyet erőteljes negatív érzések jellemeznek. Fontos, hogy 
az esemény körülményeit is leírja a vizsgálati személy: hol történt, kik voltak még jelen, 
mit érzett vagy gondolt, amikor ez történt, miért határozza meg ez az esemény a sorsának 
alakulását stb.  
3. Fordulópontok: olyan események, amely megváltoztatják az ember életét, szakmai- 
vagy magánéleti jellegű is lehet, amely nem egyezik a fent említett csúcsélménnyel, illetve 
mélyponttal.  
4. Legelső emlék: a gyermekkorból felelevenített első előhívott emlék, amelyet a 
vizsgálati személy részletezni tud, és amely hatással lehet a mostani életére.  
5. Gyermekkori emlék: egy későbbi, de még gyerekkori emlék, amely fontos lehet pozitív 
vagy negatív tartalma miatt.  
6. Serdülőkori emlék.  
7. Felnőttkori emlék.  
8. Egyéb esemény, amely hatással lehet az élettörténetre és elválasztható a fentiektől.  
III. Kihívás: a legnagyobb kihívás, amellyel élete során szembesült - hogyan kezelte azt, ki 
segített neki és miért fontos az élettörténetben.  
IV. Pozitív és negatív hatások az élettörténetre: két (egy negatív és egy pozitív) személy, 
csoport vagy intézmény meghatározását szükséges definiálni, amely/amelyek hatással 
voltak az élettörténetre.  
V. Történetek és élettörténet: olyan történetek felelevenítése, amelyeket a) látott, b) 
olvasott, c) halott a vizsgálati személy. Olyan, ami nem feltétlenül róla szól vagy nem 
kapcsolódik szervesen az élettörténetéhez, de mégis vissza tud rá emlékezni, valamiért 
megmaradt az emlékezetében.  
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VI. Az élettörténet alternatív folytatása a jövőben: egy lehetséges negatív és egy pozitív 
jövőkép részletes leírása, amit szeretne elkerülni, és amit szeretne, hogy megvalósuljon.  
VII. Személyes ideológia: 1. a vallási vagy spirituális dimenziói az életének; 2. a vallási és 
spirituális eszmék, gondolatok változása az élettörténet során; 3. politikai és társadalmi 
kérdésekhez való viszony körvonalazása; 4. a legfontosabb érték az emberi életben; 5. 
életfilozófia meghatározása.  
VIII. Élet-téma: áttekintve a múltbeli eseményeket és az anticipált jövőt mit tekint az élete 
vezérfonalának.  
IX. Egyéb: élettörténettel kapcsolatos hozzáfűznivaló. 
 
Forrás: 
McAdams, D. P. 1995. The life story interview. 
http://www.sesp.northwestern.edu/foley/instruments/. Kézirat. (letöltés: 2008. március 12.) 
 
B) Saját interjúvázlat McAdams (1995) alapján 
 
 

I. Fejezetek az interjúalany életében 
II. Jelenlegi életkörülmények, életmód 

   A ) Foglalkozás, tevékenység 
   B) Életkörülmények 
   C) Önkép, helyzetértékelés, kapcsolat a segítőkkel  
 

III. Kulcsesemények 
IV. Jelentős személyek, kapcsolatok 
V. Legális és illegális droghasználati szokások 

 
Általános instrukció: Mindegyik kérdésnél kérdezendő: miért? Mesélj róla bővebben/ 
meséld el részletesen! Fontos, hogy ezek elmesélt történetek legyenek. Amit minden 
eseményre ki kell deríteni: 
Pontosan mi történt? Hol történt? Ki vett benne részt? Ő mit csinált? Ő mit gondolt Ő mit 
érzett? Lett-e valamilyen következménye az élettörténetére vagy arra, hogy milyen ember 
lett? 
 
Vö. Rácz József 2006. Kvalitatív drogkutatások. L’Harmattan, Budapest. 
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3. Melléklet. A vizsgálatban részt vevő személyek demográfiai adatai és 
droghasználati jellemzői 
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Droghasználó heroin 1501 nő 28 általános több koherens 
Felépülőben heroin 1504 ffi 30 ? 2-3 töredezett 
Droghasználó heroin 1701 nő 22 általános több koherens 
Droghasználó 
(alkalmi) 

heroin 1702 ffi 30körül gimnázium nem 
akar 
leszokni 

koherens 

Kezelés alatt heroin 1513 ffi 21 általános 1-2 koherens 
Droghasználó heroin 1518 ffi 28 általános 1 + most Koherens, 

rövid 
válaszok 

Droghasználó heroin 1522 ffi 22 általános nem koherens 
Felépült 
droghasználó, 
alkoholista 

heroin, 
most 
alkohol 

1517 ffi 30 középfokú 
(okj) 

Kb 11+ 
most 

koherens 

Droghasználó heroin 1519 ffi 29 középfokú 6-7 koherens 
Kezelés alatt Heroin, 

polytoxik 
1521 ffi 34 általános több Koherens, 

rövid 
válaszok 

Volt-
alkoholista, 
droghasználó, 
kezelés alatt 

Heroin, 
gyógyszer 

1703 ffi 30 középfokú több Koherens, 
rövid 
válaszok 

Droghasználó heroin 1704 nő n.a. n.a. több koherens 
Droghasználó Polytoxik 1706 nő n.a. n.a. több koherens 
Kezelés alatt Polytoxik 1711 ffi 41 középfokú több koherens 
Droghasználó Amfetamin, 

heroin 
1712 ffi n.a. általános n.a. Koherens, 

rövid 
válaszok 

Droghasználó Amfetamin, 
heroin 

1713 ffi 26 általános több koherens 

Droghasználó Amfetamin, 
máktea 

1902 nő n.a. n.a. n.a. koherens 

Droghasználó Amfetamin, 
heroin 

1903 nő 25 n.a. n.a. koherens 

Droghasználó heroin 1904 ffi 25 n.a. több koherens 
Droghasználó Amfetamin, 

heroin 
2802 nő 26 n.a. 2-3 koherens 
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Droghasználó Amfetamin, 
heroin 

3304 ffi 22 n.a. n.a. koherens 

Kezelés alatt Marihuána, 
heroin 

dr0001 ffi 28 n.a. több koherens, 
de rövid 

Droghasználó heroin dr0002 nő 22 n.a. 2-3 koherens, 
de rövid 

Droghasználó amfetamin dr0003 nő 24 n.a. több Koherens, 
de rövid 
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4. Melléklet. Ágenciajellemzők a vizsgálati személyekre lebontva 
 
Kód Ágenciajellemzők 
1501 Ágens: öntudatosság, magabiztosság 
1504 Ágens: teljesítmény, státusz 
1701 Ágens: öntudatosság, státusz 
1702 Ágencia hiánya: passzivitás, unalom 
1513 Ágens: igazolás, általános alany pl. „az ember” 
1518 Ágens: teljesítmény, felelősség 
1522 Ágens: teljesítmény, felelősség 
1517 Ágens: öntudatosság, státusz – droghasználat; Felhatalmazottság - felépülés 
1519 Ágens: öntudatosság, határozott vélemény – a droghasználat kezdete 

Ágencia hiánya: felhatalmazottság, unalom – a droghasználat vége 
1521 Ágens: öntudatosság, státusz 
1703 Ágencia hiánya: felmentés – felelősség megosztása 
1704 Ágencia hiánya: felmentés – felelősség megosztása (első szerhasználat); 

Státusz/győzelem – szakértő pozíció 
1706 Ágens: önuralom - határozottság 
1711 Ágens: önuralom, státusz 
1712 Ágens: felmentés 
1713 Ágencia hiánya: felhatalmazottság, nihilizmus 
1902 Ágens: önuralom 
1903 Ágencia hiánya: igazolás, felmentés 
1904 Ágencia hiánya: felmentés – felelősség megosztása 
2802 Ágens: státusz/győzelem – büszkeség, másság-tudat 
3304 Ágens: önuralom – tudatosság  
dr0001 Ágens: teljesítmény/felelősség, státusz 
dr0002 Ágencia hiánya: felmentés 
dr0003 Ágencia hiánya: felementés 
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5. melléklet. NooJ-elemzéshez készített táblázatok 
 
Sing. és Pl. 1 személy megjelenése a magyar nyelvben 
 
Igeragozás 
 
Igeidő, határozottság Sing. 1. Pl. 1. 
Jelen idő, határozatlan -ok/-ek/-ök 

-om/-em/-öm (IK) 
-unk/-ünk 
 

Jelen idő, határozott -om/-em/-öm -juk/-jük 
Múlt idő, határozatlan -am/-em -unk/-ünk 
Múlt idő, határozott -am/-em -uk/-ük 
Kötőmód, határozatlan -ak/-ek -unk/-ünk 
Kötőmód, határozott -am/-em -uk/-ük 
Feltételes mód, határozatlan -nék 

-nám/-ném (IK) 
-nánk/-nénk 

Feltételes mód, határozott -nám/-ném -nánk/nénk 
 
Személyes névmások 
 
Eset Sing 1.  Pl. 1. 
Nom. én // magam  ti // magunk 
Acc. engem (engemet) // 

magamat 
minket, bennünket // 
magunkat 

Illat. belém // magamba belénk 
Ilnes. bennem // magamban Bennünk 
Elat. belőlem // magamból Belőlük 
Sublat. rám // magamra Ránk 
Superess. rajtam // magamra Rajtunk 
Delat. rólam // magamról Rólunk 
All. hozzám // magamhoz Hozzánk 
Adess. nálam // magamnál Nálunk 
Abl. tőlem // magamtól Tőlünk 
Dat. nekem // magamnak Nekünk 
Instr. velem // magammal Velünk 
Caus.-fin. értem // magamért Értünk 
Poss. az enyém, az enyéim, az 

enyémek 
a miénk (a mienk), a mieink 

 -m -nk 
 -i-m -i-nk 
 
Mutató névmás 
 
eset Sing. Pl. 
Nom. ez az ezek azok 
Acc. ezt azt ezeket azokat 
Illat. ebbe abba ezekbe azokba 
Ilnes. ebben abban ezekben azokban 
Elat. ebből abból ezekből azokból 
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Sublat. erre arra ezekre azokra 
Superess. ezen azon ezeken azokon 
Delat. erről arról ezekről azokról 
All. ehhez ahhoz ezekhez azokhoz 
Adess. ennél annál ezeknél azoknál 
Abl. ettől attól ezektől azoktól 
Dat. ennek annak ezeknek azoknak 
Instr. ezzel, evvel azzal, avval ezekkel azokkal 
Caus.-fin. ezért azért ezekért azokért 
 eddig addig ezekig azokig 
 ezzé azzá ezekké azokká 
 ekként akként ezekként azokként 
 ekkor akkor ezekkor azakkor 
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6. melléklet. A módosítószók rendszerezése (Kugler 2001: 119-20) 
Kategória Példák Periféria, 

távolodás a 

csoporttól 

Közeledés a 

csoporthoz 

Evidencialitás szemlátomást, láthatólag, 

állítólag, látszólag, 

közismerten, köztudottan, 

köztudomásúan, 

tudvalevően, tudtommal; 

(általában , elméletileg, 

elvileg, gyakorlatilag, 

lényegében, rendszerint, 

tipikusan) 

igazán, 

tényleg, 

valóban 

láthatóan, 

érezhetően, 

igazolhatóan, 

kimutathatóan 

stb 

Evidencialitás és 

szubjektív 

episztemikus 

modalitás 

bizonnyal, bizonyosan, 

biztosan, egyértelműen, 

feltétlenül, 

kétségbevonhatatlanul, 

kétségkívül, kétségtelenül, 

mindenképpen, nyilván, 

nyilvánvalóan, okvetlenül, 

természetesen, 

vitathatatlanul; alighanem, 

bizonyára, előreláthatólag, 

valószínűleg; esetleg, 

feltehetőleg, sejthetően, 

talán, vélhetően/vélhetőleg; 

aligha 

 nagy 

valószínűséggel; 

bajosan, 

nehezen 

Buletikus 

modalitás 

remélhetőleg, lehetőleg   

Érzelmi-értékelő 

(affektív-

evaulatív) 

modalitás 

szerencsére, sajnos   
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8. melléklet. Vignetták-vizsgálat 
 

Arra kérünk, vegyél részt egy pszichológiai vizsgálatban, amely azt kutatja, hogy 

az emberek hogyan értenek meg egyszerű történeteket. A vizsgálat NEM 

képességmérő teszt. A nevedet nem kell megadnod, sem más adatot, amely a 

személyazonosságnak megállapítására szolgálna. A vizsgálatot ez ELTE BTK 

Doktori Iskola hallgatója, Kaló Zsuzsa végzi, amennyiben bármilyen kérdésed 

lenne a vizsgálattal kapcsolatban, kérjük fordulj a vizsgálatvezetőhöz vagy írjon a 

zsuzsa.kalo@gmail.com címre. 

 

 

Életkor: …..       

Férfi / Nő  

Magyarországi magyar nyelvet beszélsz? Igen / Nem 

(a megfelelőt húzd alá) 

 

 

 

A vizsgálat az TE személyes véleményednek és megítélésednek megismerésére 

irányul. Az eredményeket nem tudjuk felhasználni, ha közben másokkal 

beszélgetsz, vagy beleolvasol abba, amit írnak! 

 

 

Köszönjük a részvételt! 

 

 

 

Budapest, 2011. április

mailto:zsuzsa.kalo@gmail.com�
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Instrukció: 

 

Kérjük, olvasd el a következő 5 történetet, majd pedig válaszolj 
az azt követő kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen volt 

a történet elbeszélője, amikor a történetet elmesélte.  
A történetek szövege nem ad egyértelmű választ ezekre a 

kérdésekre, így elsősorban a TE benyomásaidra illetve 
elképzeléseidre vagyunk kíváncsiak.  

A kérdések megválaszolásához kérjük, írd le benyomásaidat, 
illetve karikázd be azt a számot, amely a legjobban kifejezi 

elképzelésedet. A válaszolás során többször is elolvashatja a 
történetet, azonban az újabb történet olvasásába csak akkor kezdj 

bele, ha az adott történethez kapcsolódó összes kérdést 
megválaszoltad már. 

Pihenésképpen, minden történet után egy játékos feladatot 
találsz. Mielőtt a következő történetet elolvasnád, kérjük, oldd meg 

ezeket legjobb képességeid szerint.
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1. [önuralom]30 
 

 
Én 1977-ben születtem Szegeden, két testvérem van, egy húgom és egy bátyám. 
Két párkapcsolatom volt eddig, természetesen mindkettő komoly. 
Újságíró vagyok, most munkát keresek. Fölmerült bennem a külföldi 
munkavállalás. Most itt Budapesten élek. 
 
Hogyan jellemeznéd a főszereplő személyiségét: Egymásnak ellentmondó 
jellemzőket is megjelölhet! 
 

 Egyáltal
án nem 
jellemz
ő 

 Nagyon 
jellemző 

magabiztos 1 2 3 4 5 
bizonytalan 1 2 3 4 5 
sikeres 1 2 3 4 5 
vesztes 1 2 3 4 5 
felelősségvállaló 1 2 3 4 5 
magatehetetlen 1 2 3 4 5 
nem vállal 
felelősséget 

1 2 3 4 5 

van önismerete 1 2 3 4 5 
aktív 1 2 3 4 5 
belenyugvó 1 2 3 4 5 
eredményes 1 2 3 4 5 
passzív 1 2 3 4 5 

 
      
Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját 
életét? 
Egyáltalán nincs hatással      Kézben tartja az életét 
1 2 3 4 5 
 
Milyen mértékben van tisztában a saját felelősségével a történet elbeszélője? 
Egyáltalán nincs tisztában     Abszolút mértékben 
tisztában van 
1 2 3 4 5 
 
Mennyire befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 
Egyáltalán nem befolyásolják     Nagyon befolyásolják 
1 2 3 4 5 
 
 
 

 

                                                 
30 A kódmeghatározás nem szerepelt a kérdőíven. 
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2. [státusz/győzelem; teljesítmény/felelősség] * 

 
1977-ben születtem Szegeden, két testvérem van, egy húgom és egy bátyám. Két 
párkapcsolatom volt eddig, természetesen mindkettő komoly. 
Újságíró lettem, most munkát keresek. Bennem felmerült a külföldi munkavállalás 
is. Most itt Budapesten élek. 
 
Hogyan jellemeznéd a főszereplő személyiségét: Egymásnak ellentmondó 
jellemzőket is megjelölhet!  
 

 Egyáltal
án nem 
jellemz
ő 

 Nagyon 
jellemző 

aktív 1 2 3 4 5 
belenyugvó 1 2 3 4 5 
bizonytalan 1 2 3 4 5 
eredményes 1 2 3 4 5 
felelősségvállaló 1 2 3 4 5 
magabiztos 1 2 3 4 5 
magatehetetlen 1 2 3 4 5 
nem vállal 
felelősséget 

1 2 3 4 5 

passzív 1 2 3 4 5 
sikeres 1 2 3 4 5 
van önismerete 1 2 3 4 5 
vesztes 1 2 3 4 5 

 
      
Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját 
életét? 
Egyáltalán nincs hatással      Kézben tartja az életét 
1 2 3 4 5 
 
Milyen mértékben van tisztában a saját felelősségével a történet elbeszélője? 
Egyáltalán nincs tisztában     Abszolút mértékben 
tisztában van 
1 2 3 4 5 
 
Mennyire befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 
Egyáltalán nem befolyásolják     Nagyon befolyásolják 
1 2 3 4 5 
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3. [felhatalmazottság]* 

 
1977-ben születtem Szegeden, két testvérem van, egy húgom és egy bátyám. Két 
komoly párkapcsolatban volt részem eddig. 
Újságíró voltam, és ahogy mások is, most munkát keresek. Talán felmerül a 
külföldi munkavállalás is. Most Budapesten élek. 
 
Hogyan jellemeznéd a főszereplő személyiségét: Egymásnak ellentmondó 
jellemzőket is megjelölhet! 
 
 

 Egyáltal
án nem 
jellemz
ő 

 Nagyon 
jellemző 

vesztes 1 2 3 4 5 
van önismerete 1 2 3 4 5 
sikeres 1 2 3 4 5 
passzív 1 2 3 4 5 
nem vállal 
felelősséget 

1 2 3 4 5 

magatehetetlen 1 2 3 4 5 
magabiztos 1 2 3 4 5 
felelősségvállaló 1 2 3 4 5 
eredményes 1 2 3 4 5 
bizonytalan 1 2 3 4 5 
belenyugvó 1 2 3 4 5 
aktív 1 2 3 4 5 

 
   
Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját 
életét? 
Egyáltalán nincs hatással      Kézben tartja az életét 
1 2 3 4 5 
 
Milyen mértékben van tisztában a saját felelősségével a történet elbeszélője? 
Egyáltalán nincs tisztában     Abszolút mértékben 
tisztában van 
1 2 3 4 5 
 
Mennyire befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 
Egyáltalán nem befolyásolják     Nagyon befolyásolják 
1 2 3 4 5 
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4. [felelősség hárítása]* 

 
1977-ben születtem Szegeden, két testvérem van, egy húgom és egy bátyám. 
Csak két párkapcsolatom volt, remélhetőleg mindkettő komoly. 
Újságíró voltam, sajnos most munkát keresek. Felmerülhetne a külföldi 
munkavállalás is. Most Budapesten élek. 
 
Hogyan jellemeznéd a főszereplő személyiségét: Egymásnak ellentmondó 
jellemzőket is megjelölhet! 
 
 

 Egyáltal
án nem 
jellemz
ő 

 Nagyon 
jellemző 

magabiztos 1 2 3 4 5 
passzív 1 2 3 4 5 
sikeres 1 2 3 4 5 
aktív 1 2 3 4 5 
felelősségvállaló 1 2 3 4 5 
eredményes 1 2 3 4 5 
nem vállal 
felelősséget 

1 2 3 4 5 

van önismerete 1 2 3 4 5 
vesztes 1 2 3 4 5 
belenyugvó 1 2 3 4 5 
magatehetetlen 1 2 3 4 5 
bizonytalan 1 2 3 4 5 

 
      
Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját 
életét? 
Egyáltalán nincs hatással      Kézben tartja az életét 
1 2 3 4 5 
 
Milyen mértékben van tisztában a saját felelősségével a történet elbeszélője? 
Egyáltalán nincs tisztában     Abszolút mértékben 
tisztában van 
1 2 3 4 5 
 
Mennyire befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 
Egyáltalán nem befolyásolják     Nagyon befolyásolják 
1 2 3 4 5 
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5. [ágencia hiánya]* 

 
1977-ben születtem Szegeden, két testvérem van, egy húg és egy báty. Két 
komoly párkapcsolatom volt. 
Újságíró voltam, most nincs munkám. Az emberben felmerül a külföldi 
munkavállalás is. Most Budapesten élek. 
 
 
Hogyan jellemeznéd a főszereplő személyiségét: Egymásnak ellentmondó 
jellemzőket is megjelölhet! 
 
 

 Egyáltal
án nem 
jellemz
ő 

 Nagyon 
jellemző 

belenyugvó 1 2 3 4 5 
nem vállal 
felelősséget 

1 2 3 4 5 

felelősségvállaló 1 2 3 4 5 
vesztes 1 2 3 4 5 
sikeres 1 2 3 4 5 
magatehetetlen 1 2 3 4 5 
bizonytalan 1 2 3 4 5 
van önismerete 1 2 3 4 5 
aktív 1 2 3 4 5 
magabiztos 1 2 3 4 5 
eredményes 1 2 3 4 5 
passzív 1 2 3 4 5 

 
      
Összességében mit gondol, az elbeszélő személy mennyire irányítja a saját 
életét? 
Egyáltalán nincs hatással      Kézben tartja az életét 
1 2 3 4 5 
 
Milyen mértékben van tisztában a saját felelősségével a történet elbeszélője? 
Egyáltalán nincs tisztában     Abszolút mértékben 
tisztában van 
1 2 3 4 5 
 
Mennyire befolyásolják más személyek az elbeszélő személy cselekedeteit? 
Egyáltalán nem befolyásolják     Nagyon befolyásolják 
1 2 3 4 5 
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9. Melléklet. Statisztikai táblák Vignetta-elemzéshez 
 
 
 1.  Sig. 2. Sig. 3. Sig. 4.  Sig. 5.  Sig. 

SM_magabiztos  0,41  0,41  0,41  0,41  0,70 
          
SM_van onism  0,11  0,11  0,06  0,06  0,49 
          
SM_aktiv  0,31  0,29  0,29  0,81  0,10 
           
R_sikeres  0,22  0,23  0,23  0,55  0,64 
           
R_felelossegv  0,87  0,87  0,87  0,02  0,29 
           
R_eredmenyes  0,81  0,80  0,80  0,24  0,11 
           
FH_nemvfel  0,55  0,56  0,56  0,11  0,53 
           
FH_magateh  0,02  0,02  0,02  0,31  0,97 
            
FH_biznytln  0,24  0,24  0,23  0,22  0,92 
           
FLH_belenyugvo  0,07  0,07  0,87  0,87  0,98 
           
FLH_passziv  0,69  0,69  0,80  0,81  0,40 
           
AH_vesztes  0,27  0,27  0,56  0,55  0,90 

           
1. eletir  0,61  0,61  0,64  0,29  0,66 
2. felelos  0,07  0,07  0,32  0,33  0,51 
3. interszubj  0,94  0,94  0,11  0,21  0,28 
N=580
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10. Melléklet. Részlet az MNSZ-ből gyűjtött korpuszadatokból 
 
Nyelvváltozat:  magyarországi, szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági 
Alkorpusz:  sajtó, szépirodalom, tudományos, hivatalos, személyes 
Lekérdezés:  [ lemma = "(.*\|)?önmagam(\|.*)?" ] ;  
Lekérdezett korpusz mérete:  187644886 szó 
Találatok száma:  1647 db   8,78 db / millió szó 
Keresési idõ:  6,66s 
 
Találatok alkorpuszok szerinti megoszlása: 

 magyarországi 1445 db   8,77 db / millió szó   

 szlovákiai 78 db   8,19 db / millió szó   

 kárpátaljai 23 db   9,18 db / millió szó   

 erdélyi 57 db   6,44 db / millió szó   

 vajdasági 44 db   21,53 db / millió szó    

 

 
 Néha nehéz korlátozni önmagamat Pro

.ACC a pályán,  
óriási belsõ vizsgálatra késztetett, hogy 

meghatározzam 
önmagamat Pr
o.ACC a többiekhez képest. 

a teljes önmagamat Pr
o.ACC adhatom. 

most már mindig önmagamat Pr
o.ACC adhatom. 

Ha önmagam Pro.
NOM adom, akkor nem hazudok, 

.. ) Önmagamat Pr
o.ACC adtam, önfeledten foglalkoztam a gyerekekkel 

 Magamból indultam ki, önmagamból P
ro.ELA 

általánosítottam, és vontam le következtetéseket 
az EMBERRE vonatkozóan 

Megfosztottam önmagamat Pr
o.ACC attól a Személytõl,  

legalsó fokról a legmagasabb fokig eljussak a múló önmagamtól P
ro.ABL az örök önmagamig. 

 Dehogy voltam én önmagammal 
Pro.INS azonos, 

mert nem bírtam volna önmagammal 
Pro.INS azonosulni, ha a pártban maradok. 

 hadakoztam önmagammal 
Pro.INS Azután ha jól emlékszem, 

de egy kérlelhetetlen forradalmárral van dolgom. Önmagammal 
Pro.INS elégedetlen, nevetségesen irigykedõ dühöm utolsó 

Ugyanakkor úgy látszik, nem érdeklem önmagamat Pr
o.ACC eléggé. 

a fenti mondat szó szerint igaz, önmagamat Pr
o.ACC 

elemezgetve jutottam ezekhez a 
megállapításokhoz, 

Némelykor az a látszat támadt, hogy önmagamnak 
Pro.DAT ellentmondva a bizonyítványomat magyarázom, h 

a képzelet gesztusával kellett önmagamat Pr
o.ACC eltávolítanom önmagamtól,  

 A nem ártás szándékát összekeverem önmagam Pro.
NOM feladásával, 

 Utazásiiroda-tulajdonosként, menedzserként önmagamért P
ro.CAU felelek, a politika viszont csapatmunka.  

 arra, hogy túlságosan önmagamba P
ro.ILL forduljak. 

Most majd varázsolnom kell, önmagam Pro.
NOM fölé emelkedni, elhitetni vele, c 

a szilárd fogódzó úgyis másutt van, önmagam Pro.
NOM határai közt, 

segítenek -e a legtöbbet, hogy megtaláljam önmagam Pro.
NOM határait?  

 hanem önmagamhoz 
Pro.ALL intézett kérdés alapján  

 s így a mondat és hangsúlyozása önmagamnak 
Pro.DAT is olyannyira meglepõen õszintének tetszett, 

Csak szabadulni nem két, de három önmagamtól P is. 
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ro.ABL 
 Csak nem arra gondolsz, hogy önmagamtól P

ro.ABL kell megvédenem saját magam! 
Féltenem önmagamat Pr

o.ACC kell s nem akibe döfök. 
régebbi önmagamhoz 

Pro.ALL képest csoda, 
korábbi önmagamhoz 

Pro.ALL képest gyenge erõállapotom.  
Egy egész csapat önmagam Pro.

NOM kereng fel.  
múzeumokat. Önmagamat Pr

o.ACC keresem bennük, titkos létem volt tartalmait. 
Jó, talán önmagamat Pr

o.ACC keresem. 
 ez menni fog is csak ez fog menni önmagam Pro.

NOM kicselezése meg amit akarhatnék írni. 
Mire én, önmagamból P

ro.ELA kifordulva ezt válaszoltam neki: ne 
ám e töredéknyi idõben, mintha önmagamon P

ro.SUP 
kívül kerülve szemlélhettem volna önmagam 
legmélyebb óhaját,  

iszi a drága idõmet ez az önmagam Pro.
NOM körül való keringés is, mert, ha  

Két önmagam Pro.
NOM között, ha én.  

 De ezt akartam, külvilág nélkül önmagam Pro.
NOM külvilága lenni, elengedve minden kapaszkodót 

arról a törekvésrõl, hogy visszataláljak magamhoz, 
hogy 

önmagam Pro.
NOM legyek. 

Nem hiszek az önkontrollban, önfegyelmezésben, önmagam Pro.
NOM legyõzésében. 

 Szerintem ez már maga a pesszimizmus. Ez önmagam Pro.
NOM leszûkítése, de a tények szintjén én csa 

És szeretnék önmagam Pro.
NOM maradni.  

 mégis, önmagam Pro.
NOM maradtam 

hanem alkalom a munkára, szabadságteremtésre, önmagam Pro.
NOM megalkotására, 

A vitás helyzet így inkább lehetõséget nyújt önmagam Pro.
NOM megismerésére, vágyaim feltárására, 

Csak az a fontos, hogy önmagamat Pr
o.ACC meg tudjam valósítani.  

minden leírt szavam önmagam Pro.
NOM megõrzésének legutolsó menedéke. 

 Én a vállalásaimmal azonos vagyok. Önmagam Pro.
NOM megvalósítása és a munkám egyfelé mutat.  

 Társak vagyunk, s mint én, ki önmagamnál P
ro.ADE nagyobbra nõttem 

ha mégis csúnyának és taszítónak éreztem magam, önmagamat Pr
o.ACC 

nem tudtam becsapni, érzelmeim pontosabban 
súgták, 

* Önmagamba P
ro.ILL nézek, s elborzadok: Jaj, szinte 

 Tudtam, megírásával tartozom önmagamnak 
Pro.DAT , a barátaimnak, az egész pocsékba ment életnek 

 vagy éppen belsõ azonosulásra önmagammal 
Pro.INS , a tökéletlenség szabadságára, 

hogy fölös elfogultság nélkül elemezzem fiatalabbkori önmagamat Pr
o.ACC , akár egy tudás-szociológiai jelenséget? K 

 Akkor vagyok önmagamnál P
ro.ADE , amikor se közélet, se kapkodás.  

nagy ajándékot kaptam ismét: újra elvesztettem a 
hitemet 

önmagamban 
Pro.INE , az elveimben - mindenben. 

. A maximumot kellett kihozni önmagamból P
ro.ELA 

, az utolsó pillanatig nem lehettem biztos a 
sikeremben 

fiatalabb voltam és 45 kg-os akkor is elégedetlen 
voltam 

önmagammal 
Pro.INS , és ez mostmár egyre rosszabb. 

érezné magát velem, de nem akarom túlzottan 
körülvenni 

önmagammal 
Pro.INS 

, ezért tetszik nekem az önállósága, 
szabadságvágya. 
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Sok csatát vívok önmagammal 
Pro.INS 

, hogy nap mint nap nekiindulhassak Nóra 
sorsának felfedezésére 

Gyakran kérdeztem önmagamtól P
ro.ABL , hogy szökésünk vajon a halál metaforája -e. 

És nagyobb lettem önmagamnál P
ro.ADE , kinõve bõreim szoros ruháját s az ajtóban állok 

 hogy bejelentettem, hogy harcolok önmagammal 
Pro.INS 

, megteremtettem Dr. Jekyll és Edward Hyde 
esetét ( 

Adom a világnak önmagamat Pr
o.ACC , mindazt, amit ki tudok hozni magamból - 

s hogy bizonyos értelemben félek önmagamtól P
ro.ABL 

, miután a börtönben egy igen kínos élményre 
tettem 

megtapasztaljuk azt az integrációt, amiben nem kell 
elveszíteni 

önmagamat Pr
o.ACC , sõt, kiteljesedhetek, de mégis a kölcsönös 

Talán megtanulok együtt élni önmagammal 
Pro.INS 

, tisztelni törvényeimet, amelyek viselkedésemet 
irányítják. Így 

 a képzelet gesztusával kellett önmagamat 
eltávolítanom 

önmagamtól P
ro.ABL 

, tisztázhatatlan érzelmeimtõl akartam 
megszabadulni így, hiszen amit 

Talán megtanulok együtt élni önmagammal 
Pro.INS 

, tisztelni törvényeimet, amelyek viselkedésemet 
irányítják. 

S ha valamiért erõsen vádolom önmagam Pro.
NOM , úgy az az, hogy akkor, amikor 

egy olyat emelnék ki ( hogy hû legyek önmagamhoz 
Pro.ALL ), amit az apolitikus szem vesz észre jobban 

Bhárata, és eluralkodik a törvénytelenség, én 
megalkotom 

önmagamat Pr
o.ACC . 8. Az igazak oltalmára, a gonoszok elpusztítására 

Szükségesnek éreztem megalkotni a teljesen 
materialista, háromdimenziós belsõ 

önmagamat Pr
o.ACC . A 

 ültem-ücsörögtem féléjszakán át és haditanácsot 
tartottam 

önmagammal 
Pro.INS . A levéllel, ami a hosszú tanácskozástól  

 Nos, többek között, ezért az elégedetlenség önmagammal 
Pro.INS . De hiszem, hogy mindezzel és még sok 

 nem tudlak megmenteni önmagamtól P
ro.ABL . 

ebben a túlhajtott világban elvesztem önmagam Pro.
NOM .  

Én megyek, legfeljebb találkozom önmagammal 
Pro.INS .  

 Adósa vagyok önmagamnak 
Pro.DAT . 

Hazatértem, s õ segít, hogy újra megtaláljam önmagamat Pr
o.ACC .  

Mitõl félek? Elsõsorban önmagamtól P
ro.ABL . 

a tükör elõtt reggelente nem tudnék szembenézni önmagammal 
Pro.INS .  

 Azt hiszem, túléltem önmagam Pro.
NOM .  

em vagyok önmagam Pro.
NOM !  

én legfõképpen félek önmagamtól P
ro.ABL "?  

 
Önmagam ellen 

i meggondolatlan hazugságom önmagam Pro.NOM ellen fordul, mondhatnám leleplez, 
mert más utat nem talál, szokás szerint önmagam Pro.NOM ellen fordul. 

 
Önmagam előtt 
 
õk az elsõ percben észrevették, amit én önmagam Pro.NOM elõtt is titkoltam: hogy fehérorosz 

nemcsak mások elõtt fellegzett be, de önmagam Pro.NOM elõtt is.  
legkisebb tetszelgés is van, önmagam Pro.NOM elõtt játszva el az elátkozott mûvész szerepét.  

cselkedõnek és kacérkodónak tûntem föl önmagam Pro.NOM elõtt, fölébe kellett kerekednem hát, 
 S nem tagadhatom önmagam Pro.NOM elõtt, hogy még sohasem láttam embert,  

miként azt sem leplezhettem önmagam Pro.NOM elõtt, hogy végül is nem fordultam vissza, 
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Önmagammal szemben 
 

Az önmagammal Pro.I
NS 

szembeni örök elégedetlenség részint sajátom 
volt,  

zellált lelkû vasgyárosra, amelyeket idézted. 
Mármint 

önmagammal Pro.
INS szembeni. De hát néha ilyen módon is k 

Amit teszek, az önmagammal Pro.
INS 

szemben és a város közvéleménye elõtt is 
kötelességem, 

szerepnek a vállalása már súlyos felelõsséggel jár: 
elsõsorban 

önmagammal Pro.
INS 

szemben, de nem kevésbé az íróbajtársakkal és 
ma 

 Garantált patthelyzet halálig, hiszen önmagammal Pro.
INS szemben ( szerintem ) nem gyõzhetek. 

Szóval szabályosan eröszakot kell alkalmazni - önmagammal Pro.
INS szemben. 

 Az egész életem egy harc volt önmagammal Pro.
INS szemben. 

Túlságosan nagyok az igényeim önmagammal Pro.
INS szemben.  

Néha kapok egy kis elõnyt önmagammal Pro.
INS szemben. 
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