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a narratívummal – az elbeszéléssel, a történettel – való foglalkozás a 80-as évektõl válik egyre
hangsúlyosabbá a társadalomtudományokban. a narratív pszichológia az elbeszélést a pszi -
chológiai jelenségek lényegi mozzanatának tartja. a gyermek történetalkotó készsége környezete
szereplõi révén fejlõdik, s befolyásolja én-fejlõdését, magatartását, teljesítményét. a gyermeki
narratívumok megismerése, az ezekhez való alkalmazkodás és fejlesztésük a logopédia feladata
is lehet. Kulcsszavak: narratívum, gyermeki narratívumok, nyelvi és tanulási zavar

a gyermekek sikeres iskolai pályafutásában – ezen belül az olvasás-írás elsajá -
tításában – jelentõs szerepe van az iskolába lépõ gyermekek narratív (elbeszélõ,
„történetmondó”) készségei fejlettségének. a narratívumban – amelyben a 
gyermek valós vagy kitalált történetet mond el, képrõl, képsorról alkot történetet,
hallott vagy látott mesét elevenít fel – nemcsak több mondatot kell elmondania,
hanem azokat összefüggõ egésszé is kell formálnia. a szituációhoz kötött beszédtõl
eltérõen a narratívumok idõben és térben távolabbi eseményt írnak le: nem „itt és
most”, hanem „ott és akkor” történtekrõl szólnak (peterson et al., 1999, 50). Snow
szerint (id. peterson et al. 1999, 50) az áttérés a szituációhoz (kontextushoz) kötött
beszédrõl a szituációtól független („dekontextualizált”) beszédre teszi képessé a
gyermeket az olvasás-írás elsajátítására. azok a gyer mekek, akik az iskolába
lépve olyan nyelvet – ezen belül olyan narratív struktúrákat – használnak, ame-
lyeket az iskola értékel, amelyekre épít – könnyebben megértik a tanító kéréseit,
utasításait, mint azok, akiknek nyelvhasználata – narratívumaik – ezektõl eltérõek.
ez utóbbi csoportba tartozó gyermekeket késõbb gyakran tanulási zavarral
küzdõnek diagnosztizálják.

dolgozatomban elõször röviden utalok a narratívum fogalommal jelzett jelen -
ség körre, egyes tudományok vonatkozó kutatásaira, majd a gyermeki narra -
tívumok felépítését, fejlõdését, a tanulási zavarral, gyenge nyelvi készséggel küz -
dõ gyermekek narratívumainak sajátosságait vizsgáló szakirodalomból ismer -
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tetek, idézek néhányat. végül logopédiai vizsgálatokon megjelent gyermekek tör-
téneteinek bemutatásával illusztrálom a narratívumok diagnosztikus jelentõ ségét,
utalva a levonható terápiás konzekvenciákra.

,a narratívum – történet: ”igaz vagy hamis események vagy esemény soro za -
tok elbeszélése vagy felidézése” (polkinghorne, 1988, 13). a narratív gondolko-
dás legnyilvánvalóbb megjelenési formái a hivatásos szerzõk és az átlagemberek
által mondott történetek (lászló, 1999, 43). Bruner (2001, 28) különbséget tesz az
emberi gondolkodás két fajtája között. az egyik a paradig ma ti kus vagy logikai-
tudományos mód, amely kategorizációval és elvont fogalmak kal él, „általános
okokkal s azok rögzítésével foglalkozik, és olyan folyamatokat aknáz ki, amelyek
az igazolható kijelentéseket, valamint a tapasztalati igazsággal való egybevetést
biztosítják”. a másik, „világiasabb” gondolkodási forma az „elbeszélõ”, narratív
mód, amely emberi vagy humán jellegû szándékokat és tetteket, történéseket 
vizsgál, nem az igazság, hanem az élethûség kialakítására törekszik (lászló, 1999,
43). Bruner a történetekben két tartományt különít el. az egyik tartomány a 
cselekvés mezeje, amelynek összetevõi: cselekvõ, szándék, cél, szitu áció, eszköz
– amely elemek a „történetnyelvtant” alkotják. a másik tarto mány a tudatosság
mezeje, amely arról tudósít, hogy mit tudnak, gondolnak vagy éreznek, illetve mit
nem tudnak, nem gondolnak vagy nem éreznek a cselekvés résztvevõi (Bruner,
2001, 29).

„a narratívum jelen van a mítoszban, a legendában, a mesében, a novellában,
az epikában, a történelemben, a tragédiában, a drámában, a komédiában, a tánc -
ban, a festészetben,… az ónüveg ablakokon, a moziban, képregényekben, az új -
ság cikkekben, a beszélgetésekben. e szinte végtelen változatosságában a nar -
ratívum jelen van minden korban, minden helyszínen, minden társadalomban”
(Roland Barthes, id. lászló, 1999, 52). a narratológiai szempontok fõleg a 80-as
évektõl érvényesülnek az irodalomelmélet, az antropológia, a történettudomány, a
szociológia, a pszichológia területén. a narratív pszichológia a pszichológiai
jelenségek olyan megközelítésmódja, amely az elbeszélést a jelenség lényegi
mozzanatának tartja, a narratívum tulajdonságait a jelenség megismerésének és
elméleti általánosításának a középpontjába állítja. ebben az értelemben beszél he -
tünk a gondolkodás, az érzelmek, az emlékezet elméleteirõl, a narratív személyi -
ségfejlõdési- vagy identitáselméletekrõl, a szociális jelentésalkotás narratív elmé -
leteirõl stb.. az elbeszélõ funkciókra támaszkodó ún. narratív tartalomelemzés
számos hagyományos pszichológiai probléma újszerû megközelítését teszi
lehetõvé (lászló, 2001, 7-13).

a narratív pszichológia képviselõi szerint emlékeinket az általunk elmondott
történetek alkotják – a történeteink pedig emlékeinkbõl állnak össze. Sarbin a 
narratívumot az emberi cselekvés vezérelveként értelmezi (Sarbin, 2001, 64).
„mivel mindannyian elbeszéléseket élünk meg életünk során, és mivel 
elbeszélések segítségével értelmezzük saját megélt életünket, ezért alkalmas a
narratív forma mások cselekedeteinek a megértésére” (U. o. 66). a történetek
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értelmezik a világot, s csak úgy vagyunk képesek látni a világot, ahogyan a 
történeteink ezt megengedik. Csak olyan történeteket tudunk közölni másokkal,
amelyek valamiféle kapcsolatban állnak más emberek elbeszélhetõ élményeivel.
a megértés annyit tesz, mint „rátérképezni a te történeteidet az én történeteimre”.
(Schank, abelson, id. lászló, 1999, 46)

a kultúra, a társadalmi környezet látja el tagjait a lehetséges történetváz-
készletekkel. „a narratívumok tulajdonképpen a szociális reprezentációk elõállí -
tói és hordozói. Struktúrájukkal kifejezik az õket életre hívó társadalmi formákat”
(Jovchelovitch, 2001, 176). még az önéletrajzok is szociális konstrukciók. a 80-
as évektõl én-kutatók az én-t és mûködésmódját is az elbeszélés analógiájára
szemlélik (vö. polkinghorne, 1988, 150-155). „az én az önmagára vonatkozó
közvetlen tapasztalatait, a személyes élettörténet eseményeit a történetszerkesztés
logikája és dramaturgiája szerint dolgozza fel: folyamatos elbeszélõ struktúrákba
szervezi õket” (pataki, 1995, 411). Freemann (id. pataki, 1995, 423) ezt írja: „Ha
elbeszélések nélkül zajlana életünk, akkor olybá tûnnék fel, mintha lényegében
véve értelmetlen, örök jelenben élnénk, amely nélkülözi a formát és a koherenciát;
azt jelentené ez, hogy a világot összefüggéstelennek és széttöredezettnek tapasz -
taljuk, mint megtörtént dolgok vég nélküli sorozatát”. az elbeszélés az életta -
pasztalatok integrálásának, a koherencia megteremtésének legfontosabb eszköze.
Gergen (2001, 97) Wittgensteinre hivatkozva az elbeszélõ szerkezeteket – mint a
szavakat – nyelvi szerszámoknak tekinti. Hangsúlyozza a narratívumok szerepét
az emberi kapcsolatokban: „ahogy valaki megtanulja, miképpen teheti magát
érthetõvé elbeszélések révén, társadalmi képességei gyarapodnak.”

a gyermek elõször családjában hallja, itt sajátítja el a mintákat a saját törté -
neteihez. itt hall elõször meséket. „az elbeszéléssé alakítás olyan eszközt nyújt a
gyermeknek, már az élet elsõ éveiben, amellyel végrehajtja egyik elsõ „fejlõdési
feladatát”: differenciálja, majd újraintegrálja a cselekvést, az érzelmet, a gondol-
kodást” (Bruner et. al. 2001, 153). a mesék történetei struktúrát, formát adnak a
gyermek tudattalan vágyainak és szorongásainak, ezáltal elõsegítik az én
fejlõdését és integrációját. a mesék az egyén szintjén, a mítoszok a társadalom
szintjén biztosítják az integritást és a kontinuitást azáltal, hogy egységbe fogják, a
kollektív megértés részévé teszik az egyébként széttöredezett hiedelmeket és érté-
keket (lászló, 1999, 79).

az elbeszélések nyelvi közegben nyelvi eszközök révén ölthetnek alakot.
ezeknek a nyelvi szerszámoknak a szûkössége–bõsége, rusztikussága–kifino -
mult sága a történetekre, ezek révén a kapcsolatokra, a személyiségfejlõdésre, az
ismeretszerzésre is visszahatnak. 

a gyermekek narratív készségei függnek a kulturális háttértõl, az adott társa-
dalmi rétegben, etnikai csoportban használt történetmondó mintáktól. Fontos
szerepe van a szülõk elbeszélésre ösztönzõ stílusának. vannak szülõk, akik minden
felmerülõ témát alaposan megvitatnak, átbeszélnek gyermekükkel, sok kérdést
tesznek fel, hogy a részletek feltáruljanak. mások keveset foglalkoznak a múltbeli
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eseményekkel, gyorsan váltanak egyik témáról a másikra, keveset kérdeznek.
peterson et al. (1999) beszámol arról, hogy hátrányos helyzetû gyermekek - 20 fõ,
életkoruk átlaga: 3;7 - narratívumainak vizsgálata után közülük tíz fõ szüleit fel -
készítettek egy, a gyermekük narratív készségeinek fejlesztését optimálisabban
szolgáló kommunikációs stílus alkalmazására:
– gyakran, rendszeresen beszéljenek gyermekükkel múltbeli élményeikrõl;

idõzzenek egy-egy témánál hosszabban;
– minél több nyitott kérdést tegyenek fel (hol, mikor történt az esemény), minél

kevesebb olyat, amelyre igen-nel vagy nem-mel lehet válaszolni;
– odaadóan figyeljenek a gyermek elbeszélésére, bátorítsák a kifejtésre;
– buzdítsák minél több mondat összefûzésére ösztönzõ visszajelzésekkel (ó!,

igen?, mi történt azután?) vagy ismételve a gyermek által mondottakat;
– kövessék a gyermek érdeklõdésének irányát, arról beszéljenek vele, amirõl õ

szeret beszélni.
Közvetlenül az egy éves program után csak a peabody-teszt eredményei voltak
szignifikánsan jobbak a kontroll csoporténál. További egy év múlva a nar -
ratívumaik is: hosszabbak lettek, több információt tartalmaztak arról, hogy mikor,
hol történtek az események. ez a tapasztalat is a szülõk szerepét hangsúlyozza.
Nekik is idõbe tellett változtatni kommunikációs stílusukon, s ennek eredménye
hosszabb idõ után jelentkezett gyermekük beszédében.

a gyermeki narratívumok kialakulásának, fejlõdésének kutatására a gyermek
spontán beszédproduktumainak és/vagy a vizsgálatvezetõ által elõhívott törté -
neteknek a megfigyelése nyújt megfelelõ alapot. Bruner-lucariello (2001) egy
kislány monológjaiban – 2-3 éves kora között – követte nyomon az elbeszélés
megformálásának fejlõdését. megfigyelte, hogy
– hogyan teremt sorrendet (elõször csak az és kötõszóval, majd az idõviszo nyok -

ra utaló aztán, akkor kötõszavakkal, késõbb már használja az elõtte, utána
idõhatározókat, végül utal az okságra – használva a mert, az így szava kat);

– hogyan ismeri fel és jelzi a megszokott, szabályszerû eseményeket és az
azoktól eltérõket;

– hogyan jelenik meg a gyermeknél a szándék kifejezése
– s a perspektíva (az elbeszélõnek – vagy a szereplõnek – az elbeszélésben 

reprezentált dolgokhoz való viszonya, nézõpontja, mint például a
bizonytalanságot, érzelmet kifejezõ, az idõre utaló kifejezések, szavak).

a gyermek a monológjaiban megtanulta élete fontos eseményeit elrendezni, értel-
met adni nekik, reflektálni rájuk. Közben a nyelv segítségével megtanulta
„lehûteni” is az eseményeket, mivel a nyelv lehetõséget ad arra, hogy a gondol ko -
dásában, emlékezetében valamiféle eltávolított, szimbolikus módon repre zen tálja
ezeket.

Rollins et al. (2000) a gyermeket spontán interakciók során a vizsgálatvezetõ
„saját” történeteivel javasolja elbeszélésre ösztönözni (méhcsípés, orvoshoz 
kellett menni, ujj megvágása, autóbaleset történt stb.). labov (1977, 354) olyan
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témafelvetést tart jónak, amely az egyént olyan mélyen érinti, hogy közben elfe-
lejtkezik a vizsgálati helyzetrõl, újraélve régi élményeit figyelme elterelõdik
magáról a beszélésrõl. Harlemben élõ 9-13 éves gyermekeknél és 14-19 éves 
adoleszcenseknél a vizsgálatvezetõ azt kérdezte: voltál már olyan helyzetben,
hogy veszélybe került az életed, amikor azt mondtad magadnak: itt a vég? vagy:
verekedtél már nálad nagyobb fickóval? Kisebbeknél Rollins et al. (2000) nem
javasolja a testvér születése, a halál témákat, mert azok csonka narratívumot 
eredményezhetnek, egy születésnapi zsúrról vagy más hasonló eseményrõl való
kérdezést pedig azért nem, mert forgatókönyvszerû leíráshoz vezethet.

mcCabe-peterson (id. Rollins et al., 2000) kiterjesztette labov (1977, 362-
370) elemzõ megközelítését a 3 és fél évestõl 9 évesig terjedõ korosztályra. a
magnóról tagmondatonként lejegyzett narratívum kódolását ezeknek a kategóri-
áknak a felhasználásával végezhetjük:

abstract: a történetek elején elõfordulhat az események rövid kivonata, össze-
foglalása (pl.: itt megcsípett, sírtam is).

Orientálás: informálja a hallgatót az események idejérõl, helyérõl, egyéb
körülményekrõl (pl.: egyszer régen, öt éves koromban; apával voltunk egy
bácsinál).

esemény: az idõrendben felsorolt cselekvések, történések, a narratívum
tetõpontjával (pl.: én nyitottam, és akkor megcsípett, és nagyon fájt).

Értékelés: a beszélõ véleményét, gondolatait fûzi hozzá az eseményekhez (pl.:
…és nagyon fájt; véletlenül belenyúltam; ).

megoldás: az értékelõ tetõpontot követõ esemény (pl.: és az ujjamra tettek
ilyen tapaszt).

Coda: jelzi, hogy a történet befejezõdött, s mint egy híd, a múltból visszavezet
a jelenbe (pl.: és aztán nem soká’ elmúlott).

az ezekbõl az elemekbõl felépülõ gyermeki narratívumok struktúrájának
fejlõdése mcCabe és peterson (id. Rollins et al., 2000) nyomán:

Narratív struktúra jellemzõk életkor

egyeseményes narratívum egy múltbeli eseményt tartalmaz 3 és fél éves kor elõtt

Kéteseményes narratívum két múltbeli eseményt tartalmaz 3 és fél év

vegyes narratívum kettõ vagy több egymáshoz kapcsolódó esemény

„Ugráló” narratívum két vagy több esemény, de nem idõrendi 4 év 
sorrendben, fontos esemény kihagyásával

Kronologikus narratívum két vagy több esemény logikai, kauzális bármely életkor
sorrendben, tetõpont nélkül

Tetõpont narratívum legalább két, egymással ok-okozati, 5 év
logikai kapcsolatban levõ esemény, 
tetõponttal, de megoldás nélkül

Klasszikus tetõpont narratívum kettõ vagy több kapcsolódó esemény 6 éves és idõsebb 
tetõponttal és megoldással
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a narratív struktúrák elemzésénél figyelembe kell venni, hogy a gyermek 
teljesítményét befolyásolja motiváltsága az adott interjú során. Kevésbé
érdeklõdõ 5 éves és idõsebb gyermekek pl. több kronologikus és „ugráló”
narratívumot produkálnak, mint motiváltabb társaik (Rollins et al., 2000). a nar -
ratív szerkezetek alakulására hat a kulturális háttér és a nyelv fejlettsége egyaránt.
a vizsgálatot végzõ szakembernek ismernie kell a gyermek kör nyezetében 
uralkodó narratív stílust, hogy a téves diagnózist elkerülje. Rollins (et al. 2000)
úgy találta, hogy az afro-amerikai gyermekek több klasszikus tetõpont struktúrájú
narratívumot használnak, mint az euro-amerikaiak. a japán gyermekek (a haikura
emlékeztetõen) tömören számolnak be élményeikrõl, nem részletezik az
eseményeket. a spanyolul beszélõk is rövid narratívumokat produkálnak, de
náluk nagy hangsúlyt kap az orientálás és az értékelés. miranda et al. (id. Rollins
et al., 2000) azt tapasztalta, hogy 8 éves gyenge nyelvi készségû gyermekek több
„ugráló” narratívumot használtak, mint korosztályuk ép nyelvi fejlettségû tagjai.

az 5-6 éves gyermekek narratívumainak szerkezete már teljes. a továb -
biakban a történetek epizódstruktúrája fejlõdik. Roth és Spekman (1986) 8-14
éves, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek spontán történeteit hasonlították
össze átlagos tanulási teljesítményû társaikéval. Ügyeltek arra, hogy a nyelvi
készségek terén ne legyen különbség köztük. arra voltak kíváncsiak, hogy
megfelelõ grammatikai készséggel és szókinccsel tudnak-e olyan szintû törté-
neteket produkálni, mint jól tanuló társaik. a gyermekeket egy általuk kitalált tör-
ténet elmesélésére szólították fel. Stein és Glenn történetnyelvtana alapján ele-
mezték a történeteket: 1/a körülmények leírása, 2/kezdõ események, 3/belsõ
válaszok (a fõhõs céljai, gondolatai, érzései), 4/tervek (a fõhõsé), 5/próbálko-
zások, 6/közvetlen következmények (siker, kudarc), 7/reakciók (a fõhõs érzései az
elért siker vagy kudarc kapcsán). az epizód-rendszert a 2-7. kategóriák alkotják.
az epizódok összekapcsolásának típusai: „aztán”(ha az epizódok idõben egymás
után következnek) – „mert”(ok-okozati a kapcsolat) – „És”(egyidejûleg fordulnak
elõ) – „Beágyazott”(egyik epizód a másikba). 

a tanulási problémákkal küzdõ gyermekek történetei rövidebbek voltak, 
kevesebb állítást tartalmaztak, de az epizódok számában nem mutatkozott 
szignifikáns különbség a kontrollcsoporthoz képest. a tanulási zavarokkal küzdõk
kevesebb idõt töltöttek a történet körülményeinek leírásával, többet az 
eseményekével. Kevesebbszer alkalmazták az epizódok összefûzésének komplett
formáit (idõi, kauzális, szimultán). Kihagytak információkat a fõhõs belsõ
válaszairól, terveirõl, próbálkozásairól. a hiányosságokból arra lehetne követ -
keztetni, hogy 1/ nem rendelkeznek kellõ nyelvi készségekkel (ez ezúttal kizárt,
hi szen legalább egy teljes epizódot produkáltak), 2/nincsenek tudatában ezek
jelentõségének vagy 3/nem ismerik fel annak szükségességét, hogy mindezekrõl
informálniuk kellene a hallgatót. Nem teljesítve a narratívum követelményeit a
hallgatóra rakják a kommunikációs terhet, aktivitásra késztetik: a hiányzó infor -
máció kitalálására.



eaton et al. (1999) 5, 7, 9 és 11 éves gyermekek narratívumaiban vizsgálta az
értékelések elõfordulását videón látott dialógusok nélküli történetek felidé zé sé -
ben. amikor csak a történetet kellett a gyermekeknek elmondaniuk a saját
szavaik kal, az 5 évesek a többiekhez képest kevesebb alkalommal utaltak a
szereplõk érzelmi állapotára, kevesebb magyarázatot adtak az eseményekre.
amikor viszont kérdésekre kellett válaszolniuk – elõbb az eseményekre, majd a
szereplõ állapotára vonatkozóan – akkor alig maradtak el az idõsebb gyer me -
kektõl. az eredmények alapján a szerzõk hangsúlyozzák a szülõk kommunikációs
stílusának, a gyermeküket történeteik kifejtésére ösztönzõ attitûdjének szerepét a
narratívumok fejlõdésében (mint azt a korábban említett peterson et al. /1999/ is
tette). Utalnak azonban arra, hogy a szülõknek ügyesen kell egyensúlyozniuk,
nehogy túl sokszor szakítsák meg gyermekük elbeszélését kérdéseikkel, hogy
ezzel elvegyék a kedvét tõle, s ne menjenek bele túlságosan a részletek elem zé sé -
be, ezáltal mesterkéltté téve a narratívumot.

a következõkben néhány logopédiai foglalkozásra járó beszédhibás, ill. 
diszlexiaveszélyeztetett 5-7 éves gyermek narratívumait mutatom be.
a vizsgálat menete: a magnóra felvett beszélgetésbe két „hívótörténetet” iktattam
be (Rollins et al., 2000) nyomán):

1. Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

2. látod ezt a sebhelyet az ujjamon? egyszer, amikor kenyeret vágtam, a kés
véletlenül megcsúszott, és megvágtam az ujjam. Történt veled már ilyen?

a gyermekek történetmondása során számukra visszajelzést folytatásra ösztönzõ,
de „semleges” szavakkal nyújtottam: ó! nahát! igen? és aztán?. egyesek spontán
is elmondták egy-egy múltbeli élményüket. ezeket is lejegyeztem. össze hason -
lításuk az indukált történetekkel tanulságos. az utóbbiak közül a szerzõk (Rollins
et al., 2000) a hosszabb elemzését javasolják: külön sorokba írva a mondatokat,
tagmondatokat (alany+állítmány), melléjük a labovi kódokat (labov, 1977, 362-
370; Rollins et al. 2000) feljegyezve.

(a felvételekre tanév végén, 2003, ill. 2004 júniusában került sor, Cs.
dávidnál a másodikra 2004 augusztusában.

a. ida (7; 0)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

ida: aha, itt megcsípett. esemény, orientálás
l.: igen?
ida: Sírtam is. esemény, értékelés 
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l.: meséld el, hogyan volt! abstract
ida: Úgy, 
hogy apával voltunk egy bácsinál, 1 esemény, orientálás
és ott volt egy körtefa, 2 esemény, orientálás
és ott csípett meg. (aha! És aztán?) 3 esemény
aztán meg hazamentünk, 4 esemény
és apa meg így…apa meg így gyógyítgatott 5 megoldás
addig nem engedett ki az ágyból, 6 megoldás
amíg el nem múlt. 7 megoldás

(Hogyan gyógyítgatott?)
Úgy, hogy simogatta.
(Beszélgetésünk dialógus és narratívum részét vonallal választottam el.)

ida klasszikus tetõpont narratívumot adott elõ. dialógusunkban már a labovi
„abstract”ra is ráismerhetünk. 

l.: látod ezt a sebhelyet az ujjamon? egyszer, amikor kenyeret vágtam, a kés
véletlenül megcsúszott, és megvágtam az ujjam. Történt veled már ilyen?

ida: Kiskoromban. abstract: orientálás,
de most már vigyázok a késre. esemény, értékelés,
most is szokok (sic!) vágni a késsel, esemény,
de most már nem vágom el a kezemet. esemény, értékelés
(És az kiskorodban hogyan volt? Hogyan történt?)

Úgy, 
hogy anya meg apa nem vette észre, 1 esemény, orientálás, értékelés
megfogtam a kést, 2 esemény
és véletlenül belenyúltam. (És aztán?) 3 esemény, értékelés
Sírtam. 4 esemény, értékelés
és anya meg apa bejött, 5 esemény
és az ujjamra tettek ilyen … tapaszt, sebtapaszt. 6 megoldás

itt is jól felépített klasszikus tetõpont narratívumot kaptunk, a kislány itt is 
használja az abstractot, most ebben teremt kapcsolatot a múltbeli események és a
jelen között (ahogyan ezt labov a codára jellemzõen leírta ( labov, 1977, 365).
ida részleges pöszesége miatt járt logopédiai foglalkozásokra (r, s, zs, cs paralália)
– beszédhibája a tanév végére megszûnt. diszlexiaprevenciós gyorsteszt- és
Bender a teljesítménye jó volt, tehetségesen rajzol ( a városi rajzversenyen díjat
nyert). Szeptemberben elkezdi iskolai tanulmányait.
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B. Gyuszi (6;3)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

Gyuszi: igen.
a temetõben a mamámmal. (meséld el!) abstract

mentünk a temetõbe a dédihez, 1 esemény, orientálás
mer’ õ meghalt, 2 esemény, értékelés
és akkor mentünk ahhoz a másik kúthoz, 3 esemény
és akkor ott csípett meg… 4 esemény
Én nyitottam, 5 esemény
és akkor megcsípett, 6 esemény
és nagyon fájt. (És aztán?) 7 esemény, értékelés
És akkor mentünk haza, 8 esemény
utána…elmondtam mindent, 9 coda
és ennyi. 10 coda

Gyuszi narratívumából a megoldás hiányzik, egyébként jól felépített tetõpont 
narratívum. idáéhoz képest azonban kevesebb értékelést tartalmaz, szikárabb.
diszlexiaveszélyeztetettsége miatt jár logopédiai foglalkozásokra. Bender a, ppl
teljesítménye gyenge, emberrajza elnagyolt, a Gmp-teszt beszédészlelés 
részpróbáiban elmarad korosztálya átlagától (Gmp 2-5: 50% - 60% - 40% - 10%),
beszédértése átlagos. az óvodai csoportban nehezen kezelhetõ, érzelemviharai,
túlmozgékonysága a logopédiai foglalkozásokon is tapasztalható. az instrukció-
kat lassabban érti meg társainál, válaszai is késõbben érkeznek, így egyes játé-
kokban rendszeresen alulmarad, amire dühkitöréssel reagál. a nevelési tanácsadó
további egy tanév óvodai fejlesztést javasolt számára.

C. dani (6;5)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

dani: igen.
a pincében már csípett már egy…három
… három… abstract
engem is csípett már három
szúnyog! (Szúnyog, nem méhecske?)
Nem. (meséld el, hogyan volt!)

Úgy,
Hogy fölmentünk a szõlõbe, ott (igen) 1 esemény, orientálás
ott föl (igen)
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és ott…fölsõ alján
és fönn, messze-messze
és ott csípett meg.(és aztán?) 2 esemény
És aztán sírtam… 3 esemény, értékelés
és megcsíptek így. Így, így, így szúnyogok. 4 esemény

dani tetõpont narratívuma jóval rövidebb az elõzõ két gyermekénél, kevés érté -
kelést tartalmaz, de hosszasan orientál. láthatóan küszködve keresi a szavakat, de
csak szóismétlésekkel tudja hangsúlyozni, amit fontosnak tart.

Gyakori eséseirõl beszélgetünk. az egyikrõl ezt meséli:
dani:…hazajöttünk a Sanyi bácsitól, 1 esemény, orientálás
akkor elestem… 2 esemény
és nagyon fájt. (és aztán?) 3 esemény, értékelés
És aztán… apa meglátta, 4 esemény
megmutattam, 5 esemény
aztán meglátta (és aztán?) 6 esemény (ismétlés)
fölmentünk a lakásunkba 7 esemény
és ott megmosta térdemet 8 megoldás
mind a kettõvel elestem 9 esemény
mind a kettõt megmosta (és aztán?) 10 megoldás (módosított ismétlés)
aztán bementem a nagyszobába aludni. 11 megoldás

ez a spontán élménye fontos számára, színvonalasabb történetmondásra ösztönzi:
több eseményt sorol fel, megoldás is van, de továbbra is kevés az értékelés, sok
az ismétlés.

dani megkésett beszédfejlõdés után pöszén, agrammatikusan beszél, idõnként
echolál. Szókincse gyér (peabody: 43 pont; ppl fõnévi allomorfok: 15-bõl 10
pont, névutóhasználat: 15-bõl 1 pont); a Bp-i Binet intelligenciateszttel mért iQ-
ja 70. Rajza életkora átlagától elmarad, Bender a teljeítménye igen gyenge. a
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértõi Bizottság vizsgálta, még nem kezdi el
szeptembertõl iskolai tanulmányait.

d. valentina egy év elteltével ugyanazt az élményét meséli. mivel ez idõ alatt
sokat hiányzott az óvodából, a javasolt fejlesztõ foglalkozásokra se járt (nagyon
gyenge Bender a és gyenge gyors dpT- teszt eredmények), a két elbeszélés 
közötti különbség a narratívumoknak spontán (a családban történõ) fejlõdését
illusztrálja. 

l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?
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d. valentina (5;4)
a virgit megcsípte egy darázs. (Hogyan volt ez?) abstract

Úgy, hogy rossz helyen állt, 1 esemény, értékelés
azt bekerült a mamája a kórházba, a darázsnak, 2 esemény, értékelés
oszt’ megcsípte. 3 esemény

d. valentina (6;4)
Nem, a virgit csípte meg egy darázs, három darázs.
(Hogyan volt ez, meséld el!) abstract

Úgy, hogy a darázsok mamája bekerült a kórházba, 1 esemény, értékelés
és úgy megcsípték, 2 esemény
mert rossz helyen álltak. 3 esemény, értékelés
a zizit meg engemet, meg Csabikát nem 
csípték meg, csak a virgit. (És aztán?) 4 esemény, értékelés
aztán hazament sírva. 5 esemény, értékelés
egy bugyogóban ment. 6 esemény, értékelés

e. dávid koraszülött volt (33 hétre született), besárgult, a rutin koponya ultra -
hang-vizsgálat hydrocephalust mutatott. egy hónapos korától vp shuntot viselt,
amelyet fél éves korában infektálódás miatt el kellett távolítani. ezt követõen 
neuroendoscopos fenestrációs idegsebészeti mûtét történt. Rendszeresen járnak
kontrollra: shuntre nincs szüksége azóta; jelenleg egyértelmû neurológiai kórjele
nincs. Strabizmusa miatt szemüveget visel.

óvodába 4 éves kora után, orvosi - pszichológiai javaslatra kezdett járni,
ekkor jelentkeztek logopédiai vizsgálatra is. Folyamatos beszédét alig értettük,
általános pöszeség, következetlen hangcserék, aláliák jellemezték. Rajza a firka
fokán volt, Bender a teljesítménye: 0 pont. az óvodai csoportba nehezen
illeszkedett be, fõleg egyedül játszott – bár a gyermekek nevét, esetleges hiány -
zásaikat, azok okát számon tartotta. a közös programokkal szembeni averzióit
idõnként hisztikkel, sértõdõs sírásokkal fejezte ki. 4;7 éves, amikor (5 hónap 
logopédiai foglalkozás után) a Gmp- teszt beszédészlelési eredményei: Gmp 2 –
Gmp 5: 0% - 80% - 70% - 10%, beszédértése a Gmp 12 részfeladatban: 10%. ek -
kor a hívótörténetekkel nem sikerül kicsalni belõle narratívumot, de egy elesésérõl
így beszél:

e. dávid (4;7)
mitõl van az a seb a térdeden?
amikor elestem.
elestél? az hogyan volt?

az adrián meglökött, 1 esemény, orientálás
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Hátrabillentem, puff! 2 esemény, értékelés
És aztán?
Nagyon sírtam, mint a fene! 3 esemény, értékelés

dávid a következõ tanévben heti két alkalommal egyéni logopédiai foglal kozá -
sok ra járt. az egyéni foglalkozásokat életkora, beszédhibája súlyossága, a nála
idõsebb gyermekekre jellemzõ érdeklõdési köre, sajátos ritmusa a játékos feladat -
tevékenységekben, valamint erre a kétszemélyes szituációra való kifejezett igénye
indokolta. Sokat beszélgettünk (sokat kérdezett); gyakran jelent meg mese könyv -
vel (otthon lelkiismeretesen foglalkoznak vele, sokat mesélnek neki) – ilyenkor
végiglapoztuk, s felváltva meséltünk belõlük. Közben a hangok alakítására, rögzí -
tésére is sor került, játékos hallási differenciáló gyakorlatok után, mellett. Színezõ
– rajzoló kedvét csak lassan sikerült felkelteni: emberrajza egyre tagoltabb lett, a
tanév végére illusztrációt készített – persze sematikus figurákkal – prokofjev:
péter és a farkas címû zenés meséjéhez; a Bender a tesztben 9 pontot ért el (5;7
éves!). a ppl-teszt névutóhasználatot vizsgáló részpróbájában 15 kérdésbõl 10-
re felel jól, a fõnévi allomorfokat vizsgálóban 15-bõl 10-re. a Gmp kontroll
lényeges javulást mutat a beszédészlelés Gmp 2 – Gmp 5 próbáiban: 60% - 80%
- 100% - 50%, a beszédértés viszont alig változott: Gmp 12: 20%. a peabody
szókincsvizsgáló tesztben ponteredménye 62 – jó átlagos teljesítmény az õ élet-
korában.

a nyári szünet után csaknem minden tanult hangot alkalmaz a spontán 
beszédében, s – egy erdei kép részeinek azonosításánál véletlenül derül ki – olvas.
a képekhez tartozó rövidebb szavakat lassan, de kitartóan, a jelentést megértve
böngészi. (a logopédiai foglalkozásokon gyakran választotta korábban a
betûkirakós játékokat, rákérdezve a betûkre; egy-egy szót, nevet közösen kirak-
tunk ilyenkor.)
az egyik hívótörténet most „elõhív” belõle egy rövid történetet:

e. dávid (5;10)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

dávid: Sok helyen megcsípett, 1 esemény, értékelés
de nem is sírtam, 2 esemény, értékelés
hanem csak elzavartam, hess! 3 megoldás

egy elesésérõl viszont bõvebben beszámol egy tetõpont narratívumban:

a mamánál egyszer elestem, (igen) 1 esemény, orientálás
amikor nyaraltam. (igen, aztán?) 2 orientálás
Közben elestem, zutty, pah! 3 esemény, értékelés



aztán úgy! (aztán mi történt?)
elmentek a kocsival a keresztapám meg
a keresztapám barátnõje, 4 esemény
de akkor elestem, hú! 5 esemény, értékelés (ismétlés)
de aztán nem kellett megmûteni, 6 esemény, értékelés
hogy hozzá kell tenni egy ágyhoz, engem. 7 esemény, értékelés

dávid beilleszkedési problémáiban szerepet játszhat beszédértési nehézsége és
fejletlenebb történetmondó képessége is. Nem sikerült még „lehûtenie” élmé -
nyeit: eseményt – érzelmet – gondolkodást szétválasztani (majd a narratívumban
integrálni). az élménnyel együtt annak eredeti indulati intenzitását is felidézi –
viszonylag sok hangulatfestõ, hangutánzó szava, „szóleleménye” errõl is tanús ko -
dik (nemcsak a megfelelõ szavak mobilizálásának nehézségeirõl vagy hiányáról).
a kisfiú nyitottsága, érdeklõdése, ösztönös (és ösztönzött) intenzív törekvése a
környezõ világ megismerésére és megértésére segíti nyelvi fejlõdését. Bõvülõ
szókinccsel, beszélgetéseken és meséken edzett mondatépítési és mondatfûzési
technikájával egyre inkább képes lesz saját élményeit a környe zetében elvárt
módon – megfelelõ narratívumokban – megfogalmazni, s mások narratívumait
megérteni. ezáltal könnyebbé válhat kortársaihoz, a felnõttek elvárásaihoz való
alkalmazkodása is.

Természetesen sok gyermek vizsgálatára, a különféle vizsgálati eredmények össze -
vetésére van szükség ahhoz, hogy helyes – értelmezhetõ – összefüggéseket találjunk
– narratívum és nyelvfejlõdés,
– narratívum és én-fejlõdés (viselkedés, óvodai, iskolai beilleszkedés),
– narratívum és tanulási teljesítmény között, továbbá
– narratívum és szülõi kommunikációs stílus,
– narratívum és pedagógiai, logopédiai gyakorlat viszonylatában.
a bemutatott esetek ezekre a lehetõségekre próbálják felhívni a figyelmet.

összefoglalás

a gyermeki narratívumok kutatása – különös tekintettel a beszédhibás, gyenge
nyelvi készségû, tanulási zavarokkal küzdõ gyermekek narratívumaira – a logo -
pédia feladata is lehet, gazdagítva ezzel tudományunk elméletét és gyakorlatát. a
diagnosztikus eljárások egyikeként a narratívumok vizsgálata informálja a logo -
pé dust az én-fejlõdéshez, a tanuláshoz szükséges nyelvi készségek egy csoport já -
ról. egyúttal felelõssé is teszi: olyan eljárásokon, módszereken is kell gondol -
kodnia, amelyekkel segítheti e téren a gyermekeket. a szülõk felvilágosítása,
tanácsokkal, javaslatokkal ellátása az egyik eszköz ehhez, az óvodai, iskolai 
pedagógusok informálása a másik. a harmadik segítési lehetõség a logopédiai
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foglalkozásokon adódik, kétféle módon: 1/ a gyermek aktuális narratív kész -
ségeihez igazodva adjuk az instrukciókat, választjuk meg és alkalmazzuk a 
szükséges beszédjavító, készségfejlesztõ feladatsorokat, 2/ a narratív készségek
fejlesztésére is törekszünk, tudatosan, a foglalkozások céljai, feladatai rend sze ré -
be építve.
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