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1. Bevezetés: A dolgozat céljai és gondolatmenete 

Dolgozatomnak kettős célja van. Egyrészt az irónia jelenségét szeretném pragmatikai 

keretben leírni, magyarázni, másrészt az alakzat leírásán keresztül egy általánosabb, nem csak 

az iróniára kiterjedő nyelvhasználati (produkciós- és megértés-) modellt szeretnék nyújtani. 

Mindezt úgy, hogy a modell rámutasson az irónia speciális tulajdonságaira más alakzatokkal 

szemben. Az alakzatot a pragmatikai hagyománytól nem idegen módon (l. Nemesi 2009) 

olyan értelemben használom, amely magában foglalja a trópus fogalmát is. Ezt az is 

indokolja, hogy pl. Quintilianus szerint az irónia lehet trópus és alakzat (gondolatalakzat) is. 

Így együtt kezelhető a két eset. A dolgozat általános célkitűzései az alábbi főbb kutatási 

kérdésekben fogalmazódnak meg, amelyek további alkérdésekre bonthatóak. (1) Elsőként 

felmerül a kérdés, hogy az iróniakutatásnak milyen elméleti dilemmái vannak a 

pragmatikairodalomban. Ezt térképezi fel a dolgozat második fejezete (l. Komlósi 2007-8). 

Mivel az irónia jelenségével, használatával kapcsolatban szerteágazó a szakirodalom, én 

elsősorban a neo- és poszt-grice-i pragmatikaelméletekről számolok be, amelyek a 

pragmatikát komponensnek tekintik (l. Németh T. 2006), és érdeklődésük a szemantika és a 

pragmatika közötti munkamegosztásra koncentrálódik a megnyilatkozás jelentésének 

alakulásában. A felnőtt nyelvhasználatot modellezni kívánó pragmatikairodalom iróniával 

kapcsolatos nézeteinek összehasonlítása és értékelése után a (2) második kérdésem az, hogy 

ezeknek a dilemmáknak a megoldásában, feloldásában segítségünkre lehet-e az a fejlődéses és 

evolúciós fordulat, amely a fejlődéses és kognitív pszichológiai, filozófiai és evolúciós 

antropológiai kutatások (l. Chomsky 1977, 2000, 2004, Tomasello 1999, 2003, 2008, Donald 

1991, Sperber és Wilson 1986/1995, Wilson és Sperber 2012, Origgi és Sperber 2000, 

Sperber at al. 2010, illetve Gergely és Csibra 2005, Csibra 2010) hatására jelentkezett a 

pragmatikában, amelyeket ma már önálló jogon fejlődéses pragmatika névvel illethetünk (l. 

Komlósi megjelenés alatt). Az irónia megértéséhez szükséges összetevők ebben a kognitív 

keretben a pragmatikai képességek, amelyeknek fejlődéses és evolúciós fejlődését tartom 

vizsgálódásomban szem előtt. (3) Ehhez a nézőponthoz kiegészítésként a harmadik kérdésem 

az, hogy milyen elméleti hozadékkal szolgálhatnak az iróniára vonatkozó neurolingvisztikai 

kísérletek (pl. Pexman és Glenwright 2007) a pragmatikaelméletek és az iróniakutatás 

számára? A második és harmadik kérdésfeltevésemet az elsőre adott válaszom indokolja, 

mely szerint az áttekintett pragmatikaelméletek iróniamagyarázata nem kielégítő. A neo- és 

poszt-grice-i keretekben – amely főleg az irónia megértésében a konvencionális és a sugallt 

jelentés közötti különbség felismerésére helyezi a hangsúlyt – nem is jutunk közelebb a 

probléma megoldásához. Indokolt tehát az elméleti perspektíva megváltoztatása, amely 
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lehetővé teheti a szélesebb körű példaanyag elemzését, illetve az iróniamegértés más 

aspektusainak előtérbe kerülését is. (4) A negyedik kérdésem, hogy a prototipikus szerkezetű 

kulcsingeregyüttes, amelynek bizonyos fokú megléte esetén az ironikus interpretáció kerül 

előtérbe, hogyan illeszkedik bele egy kognitív fejlődéses és evolúciós keretbe? Továbbá e 

keret hogyan modellezi az ironikus megnyilatkozás létrehozását és értelmezését? (5) Ennek 

megfelelően, az ötödik kérdésem arra kérdez rá, hogy milyen kulcsingerek segítik az ironikus 

interpretációt a különböző nyelvi szinteken, illetve a gesztusok tekintetében. A negyedik és 

ötödik kérdésem nehezen választható szét a gyakorlatban, mert a kulcsingerek megtalálásához 

már a fejlődéses és evolúciós keretben gondolkodom. Ezeknek a kifejtését kísérlem meg a 6. 

fejezetben, felállítva az ironikus hozzáállás modelljét – vö. intencionális hozzáállás Dennett 

(1987), és pedagógiai hozzáállás Gergely és Csibra (2005)) –, amelyben a nyelvben és 

gesztusokban megmutatkozó kulcsingerek felismerésére a szociokognitív képességek 

bizonyos szintű fejlettsége és komplexitása teszi képessé a nyelvhasználót. 

2. A dolgozat felépítése és eredményei 

2.1. Kritikai-történeti áttekintés 

A bevezetést követően a 2. fejezetben azt tárgyalom, hogy az iróniakutatásnak milyen 

elméleti dilemmái vannak a pragmatikairodalomban. Ennek a fejezetnek a célja, hogy kritikai-

történeti áttekintést nyújtson, és bevezessen a verbális iróniáról szóló tudományos 

diskurzusba. Ennek megfelelően megvizsgálom és összehasonlítom, milyen jelenséggel 

foglalkoznak irónia címszó alatt a különböző pragmatikaelméletek, illetve Quintilianus 

retorikaelmélete. A fejezet célja továbbá, hogy rámutasson a Quintilianus retorikaelmélete és 

egyes pragmatikaelméletek közötti integráció lehetőségére, illetve a fennmaradó 

hiányosságokra, ami elővetíti az elméleti keret megváltoztatását, és az ironikus hozzáállás 

modelljének indokoltságát. A szakirodalom alapján elmondható, hogy az irónia különböző 

felfogásai az iróniát leginkább alakzatnak, implikatúrának, másodrendű társalgási vagy 

udvariassági elvnek, indirekt negációs formának tekintik. Ugyanakkor nem célom az 

iróniafogalom alakulásának teljes történeti áttekintése, és nem foglalkozom az irónia filozófiai 

és irodalomelméleti vonatkozásaival sem (vö. Colebrook 2005, Tátrai 2008). A disszertáció a 

verbális iróniával kíván foglakozni, így nem érinti a szituációs irónia, a sors iróniája vagy a 

dramatikus irónia eseteit (vö. Gibbs és Colston 2007).  
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2.2. A prototipikus iróniafelfogás  

Az elméletek kritikai áttekintése alapján egy saját modell bevezetése indokolt szemantikai-

pragmatikai perspektívából, amelyben az irónia olyan kategóriaváltó és perspektívaváltó 

művelet, amely metapragmatikai éberségre ösztönöz. Az irónia és az oppozíció viszonyának 

mélyebb vizsgálatával válik világossá (Komlósi 2012), hogy az ironikus megnyilatkozás (i) 

eltérés, kategóriaváltás, perspektívaváltás, (ii) szorosan összefügg a kettős tagadás, 

negációemelés, és az ambiguitás jelenségével, valamint (iii) a hiperbolával, litotésszel, 

továbbá a tiszta és társult irónia formáival. A 3. fejezetben a szemantikai és pragmatikai 

megfontolásokat érvényesítő, neo-grice-i hagyományba illeszkedő, de a korábbiaktól eltérő 

iróniafelfogás mellett érvelek. Egyrészt a neo-grice-i hagyományba oly módon illeszkedik az 

elképzelésem, hogy az ironikus megnyilatkozás jelentésének létrejöttét abban ragadom meg, 

hogy a konvencionális (szemantikai) és nem konvencionális (pragmatikai) jelentések 

viszonyán megmarad a fókuszom. Sőt ebből a nézőpontból kiindulva válik levezethetővé az, 

hogy az irónia önmagában (társuló alakzatok nélkül) mint kognitív művelet, a dolgok és a 

perspektívák közötti különbségekre hívja fel a figyelmet, és nem az opponálás a lényege. Nem 

mennyiségi, hanem minőségi eltérésre mutat rá. Másrészt az iróniára – amellett, hogy két 

dolog/ nézőpont között eltérést hoz létre, illetve az eltérésre hívja fel a figyelmet – 

perspektívaváltásként, perspektívaemelésként és metapragmatikai éberségre intő műveletként 

tekintek. A neo-grice-i hagyomány iróniafelfogásai és az általam javasolt iróniafelfogás 

közötti eltérés lényege, hogy nem csak a konvencionális és nem konvencionális jelentés 

közötti viszonyra fókuszál, hanem az ironikus megnyilatkozás használata mögött meghúzódó 

szociokognitív műveletekre is. Az ehhez szükséges szociokognitív képességeket explicitté 

teszem a disszertáció 6. fejezetében, amelyre kitekintést adnak már a 3.4. és a 3.5. fejezetek. 

A 3. fejezetben kifejtett prototipikus irónia definícióját a 4. fejezetben teszem még 

nyilvánvalóbbá neo-grice-i keretben az irónia és az iróniát jelző nyomok javasolt 

szétválasztásával. Noha ebben a keretben is felfedezhető a szétválasztás, mégis jobban 

magyarázható a relevanciaelméleti keretben a kommunikatív szándékot jelző stimulusok és az 

informatív szándékot jelző stimulusok, valamint az ironikus szándékot jelző stimulusok 

szétválaszthatóságával (6.3.3. fejezet). Ez a keret kompatibilis az irónia megértéséhez 

szükséges szociokognitív képességek, folyamatok leírásánál használt kooperatív 

kommunikációs modellel (l. Tomasello 2008, 6.3. fejezet). E kettő integrálásából létrejöhet 

egy teljesebb kommunikáció definíció, amely nem csak a kommunikáció kognitív 

megtérülését veszi számításba, hanem a szociális megtérülést is (l. 7. fejezet). 
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2.3. Az ironikus hozzáállás (szociokognitív képességek) 

A 3. fejezetben javasolt prototipikus definíció ellenére még számos megválaszolatlan kérdés 

marad, amelyet a neo-grice-i keretben nem látok érdemben tárgyalhatónak. Az 5. fejezetben 

bemutatom a fejlődéses pragmatikai kutatások alapjául szolgáló elméleteket, előrevetítve, 

hogy a dilemmák feloldásában segítségünkre lehet-e az a fejlődéses és evolúciós fordulat, 

amely egy szociokognitív keretbe ágyazza a neo-grice-i szemantika-pragmatika 

munkamegosztást láttató iróniafelfogást. Ennek szükségessége kitűnik a 2. fejezet történeti-

kritikai áttekintésből, illetve az azt követően megfogalmazott prototipikus iróniafogalomból 

(3. fejezet). A fejlődéses és evolúciós pszichológiai megközelítések a prototipikus irónia 

lehetséges produkciójának és megértésének szociokognitív feltételeit határozzák meg, azokat 

a humánspecifikus képességeket, amelyek lehetővé teszik, illetve amelyeknek hiánya nem 

teszi lehetővé az ironikus megnyilatkozás produkcióját és megértését (l. Tomasello 1999, 

Csibra 2011, Gergely és Csibra 2005). Ezt az elképzelést, azaz az ironikus hozzáállás modellt, 

a 6. fejezetben bontom ki, amely két nagy részből tevődik össze. Ezt szemlélteti a következő 

ábra is. 

iróniát jelző releváns 
stimulusok

/KULCSINGEREK/

a szociokognitív
képességeket 

Az ironikus megnyilatkozás használata
(produkció/megértés)

 

1. ábra Az ironikus megnyilatkozás használata 

A 6. fejezetben az ironikus megnyilatkozás nyilvánvalóvá tételének és felismerésének 

összetevői közül először a szükséges szociokognitív képességeket tárgyalom, majd a 6.3. 

fejezetben az iróniát jelző különböző nyelvi szintekhez köthető prototipikus szerkezetű (l. 

Rosch 1978) kulcsingereggyüttest vázolom fel. A főbb szociokognitív képességek és 

mechanizmusok a fejlődéses és evolúciós irodalom alapján a következőek: intencionális 

hozzáállás, azonosulási képesség, közös figyelmi jelenet és a szociális bio-feedback. A 

szociális bio-feedback modell (Gergely és Watson 1999) jó magyarázatul szolgál az ironikus 
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hozzáállás kialakulására, amely nemcsak lehetővé teszi, hanem megerősíti az ironikus 

interpretációt, ironikus beszédmódot. Sok esetben a felnőtt nyelvhasználó is megerősítést 

igényel arra vonatkozólag, hogy jól értette az iróniát.  

2.4. Az iróniát jelző kulcsingerek 

A 6. fejezet második nagy egységében, a 6.3. fejezet célkitűzése szerint megmutatta az 

ironikus szándékot jelző kulcsingereket, amelyek elméleti alapozása a módosított sperber–

wilsoni osztenzív-következtetéses kommunikációdefiníció (Németh T. 2013) alapján történt. 

Láthatóvá vált, hogyan választható el az irónia az iróniát nyilvánvalóvá tévő osztenzív 

stimulusoktól kulcsingerektől. Először példákat hoztam az iróniára irányuló informatív és 

kommunikatív szándékok hiányára és meglétére, majd bemutattam a különböző nyelvi 

szintekhez kapcsolható, valamint a gesztikulációs kulcsingereit az iróniának (l. alábbi 

táblázat). Végezetül fontos kiemelni, hogy másokkal egyetértésben (l. Bryan 2010), az 

iróniának nincsen egyértelmű, csak az iróniát jelző kulcsingere. Sokkal inkább a különböző 

multimodális kulcsingerek együttes előfordulásai hívják fel a figyelmet az ironikus tartalmat 

közlő informatív szándékra. Bryant és Gibbs (2008) alapján úgy tűnik, hogy egyik kulcsinger 

erősebb, illetve gyengébb a másikat kiegészítve, azaz, ha például kisebb a kontextuális 

kulcsinger, akkor erősebb prozódiai kulcsingert (kontrasztot) fog alkalmazni a beszélő. Ha 

kisebb a fizikai kontextusból adódó kulcsinger, akkor pl. hiperbolát alkalmazhat a beszélő 

(Komlósi 2014). 
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3. Konklúzió 

A dolgozat gondolatmenete egy történeti-kritikai áttekintéssel kezdődött, amely bemutatta, 

hogy milyen elméleti dilemmái vannak az iróniakutatásnak a filozófiai hagyományban 

gyökerező, és később kognitív háttérrel társult pragmatikairodalmakban. Ennek alapján 

kirajzolódott egy vizsgálódási útvonal, amely az oppozíció, ellentét fogalmakkal kapcsolta 

össze az irónia működését az irónia lényegi vonásaként. Emellett számos más fogalommal 

próbálták magyarázni a működését, mint amilyen az iróniaelv, elvárás nem teljesülése, 

indirekt negáció, elfogadhatatlanság (l. 2.3. fejezet). Ha az irónia működésének a tagadáshoz 

és oppozícióhoz való viszonyát emeli ki egy magyarázat, akkor az alapvetően a kognitív 

művelet egy aspektusára fókuszál, amelyet az irónia végrehajt. A dolgozatom 3. fejezetében 

rámutattam arra, hogy az irónia által végrehajtott kognitív művelet a perspektívaváltás és 

perspektívaemelés (l. 3.4. és 6.3.1.2.), amely metapragmatikai éberségre ösztönzi a hallgatót.  

Az irónia prototipikus meghatározása: 

(i) Az ironikus megnyilatkozással a beszélő metapragmatikai éberségre ösztönzi a 

hallgatót, ráirányítja a figyelmet az eltérésre, különbözőségre a mondott jelentés és 

legalább egy (vagy több) sugallt jelentés között, fenntartva a pragmatikai jelentés 

homályosságát/többértelműségét.  

(ii) Ez a művelet a megnyilatkozás nézőpontjából a kategóriaváltás, a beszélő és a 

hallgató nézőpontjából pedig a perspektívaváltás és perspektívaemelés.  

(iii) A beszélő szándéka, hogy a hallgatót perspektívaváltásra és perspektívaemelésre 

ösztönözze, metapragmatikai éberségre ösztönözve. 

 

A dolgozat 6. fejezetéből visszatekintve világossá válik, hogy amikor korábban a különböző 

pragmatikaelméletek iróniaelvről, elvárásról, elfogadhatatlanságról beszélnek, akkor azok az 

ironikus megnyilatkozás használatának szociális aspektusaihoz kötődnek, az irónia 

kommunikatív funkciójához és szociális funkciójához. Giora (1995) és Attardo (2000) a 

diskurzus jólformáltsági feltételnek nevezi, amely feltételeket az információátadás 

szempontjából alakítottak ki (l. 2.3.4. és 2.3.5.). Azonban ez érintetlenül hagyja azt a kérdést, 

miért is használunk ironikus megnyilatkozásokat. Grice implikatúrakihasználás-elméletének 

egyik hiányosságaként szokták felróni, hogy nem magyarázza az implikatúrakihasználás 
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célját, hasznát. Ez a kérdés messzire vezet bennünket, de semmiképpen sem elhanyagolható 

kérdés. Ahhoz azonban, hogy a kognitív és szociális aspektusokat egy integrált keretben 

tudjuk vizsgálni a pragmatika és kognitív pszichológia fejlődéses vonatkozású elméletei közül 

érdemes keretet választanunk, ahogyan ezt az 5. fejezetben indokoltam. Az irónia prototipikus 

definíciója (3.6. fejezet) az irónia kognitív aspektusaira fókuszál, ezért indokolt még az 

ironikus megnyilatkozás kommunikatív és szociális funkcióját is számba venni, hogy 

teljesebb legyen a működésének magyarázata, használatának célja. Ehhez két tényezőt kellett 

még tisztáznia a dolgozatnak, ahogyan a fenti ábra is mutatja. Az egyik tényezőt azok a 

kulcsingerek alkotják, amelyek kölcsönösen nyilvánvalóvá teszik mind a beszélő, mind a 

hallgató számára az ironikus szándékot. Ennek motiváltságát a 4. fejezetben alapoztam meg, 

majd az ironikus hozzáállás modellt kifejtő 6. fejezetben részletesebben elemeztem a 

lehetséges kulcsingereket (l. 6.3.3.). A másik tényezőt azok a komplex szociokognitív 

képességek alkotják, amelyek lehetővé teszik az irónia használatát és kulturális tanulását. 

Mindezt egy olyan szociokognitív keretben és kooperatív kommunikációs modellben teszem, 

amely magában foglalja a nyelv előtti és később azzal párhuzamos gesztushasználatot, 

valamint magyarázni tudja a referencialitástól való elszakadást a közös alap kialakulásáig. 

Ebben a keretben mutattam be és magyaráztam, hogyan tanulható kulturálisan az ironikus 

megnyilatkozás megértése, produkálása. Az alapvető motiváció a láthatólag a valósággal 

ellentétes megnyilatkozás racionalizálására törekvő szociális motivációkban keresendő. Nem 

kizárólag a nagyobb kognitív hatás miatt működik az irónia, sokkal inkább a szociális 

megtérülése okán. Így indokoltnak látszik szociális paraméterekkel kiegészíteni Sperber és 

Wilson (1986/1995) elképzelését Tomasello munkái nyomán (l. pl. 2008), amely alapján 

rövidebb és hosszabb távú szociális megtérülést feltételezek az ironikus beszédmód 

használatával, amelyet már Leech (1983) is leírt szociálpszichológiai szempontokkal 

kiegészítve, ami azonban nehezen összeilleszthető a kognitív kerettel. Az irónia működését az 

ironikus kommunikatív nyelvhasználatra vonatkozóan, a következőképpen fogalmaztam meg 

a disszertációmban. 

 

Az ironikus osztenzív-következtetéses kommunikáció definíciója: 

A kommunikátor létrehoz egy speciálisan iróniát jelző stimulust, amellyel 

kölcsönösen nyilvánvalóvá teszi mind a maga, mind a hallgatóság számára, hogy ezen 

speciálisan iróniát jelző stimulus segítségével nyilvánvalóvá vagy még 
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nyilvánvalóbbá szándékozik tenni a hallgatóság számára egy {I} feltevéshalmazt, 

azért, hogy felhívja partnere figyelmét a szociális intencióira.
 
 

Iróniára irányuló informatív szándék: 

A kommunikációs partner számára nyilvánvalóvá vagy még nyilvánvalóbbá tenni egy 

{I} iróniát magában foglaló feltevéshalmazt, azért, hogy felhívja partnere figyelmét a 

szociális intencióira (Komlósi 2014: 231). 

Iróniára irányuló kommunikatív szándék:  

Kölcsönösen nyilvánvalóvá tenni a partner és a kommunikátor számára, hogy a 

kommunikátornak speciális, iróniát közvetítő informatív szándéka van, azért, hogy 

azzal felhívja partnere figyelmét a szociális intencióira (Komlósi 2014: 231). 

Az irónia által kifejezett szociális szándék: 

A kommunikációs partner számára nyilvánvalóvá vagy még nyilvánvalóbbá tenni azt, 

hogy a kommunikátor a kommunikatív szándéka kölcsönös nyilvánvalóvá tételével 

szeretné felhívni a partnere fegyelmét a szociális intencióira azáltal, hogy felhívja a 

figyelmet egy {I} iróniát magában foglaló feltevéshalmazra. 

 

A definíciókból világosan kitűnik, hogy a szociális szándékok alapvetőbbek az információs 

szándéknál. A szociális szándékok motiválják a másik kettőt. Az {I} iróniát magában foglaló 

feltevéshalmazon belül értelmezhető az eltérés, különbözőség. A metapragmatikai éberségre 

ösztönző, iróniát jelző stimulusok, pedig a fenti kommunikációs keretben gondolhatóak el. A 

dolgozat 5. fejezetében a gondolatmenet szempontjából részletesen bemutattam olyan 

fejlődéses munkákat, illetve azok elméleti fókuszát, néhány fogalmi összevetéssel, amelyeket 

a 6. fejezetben az ironikus hozzáállás modellben a modellhez kapcsolódóan fejtettem ki. A 

fejlődéses elméletek részletes bemutatását indokoltnak érzem, hiszen a korábban iróniával 

foglalkozó pragmatikaelméletek egészen más elméleti háttérrel rendelkeztek, sokszor hasonló 

terminusokat használva. Nem volt célom az iróniakutatás fejlődéses vizsgálatainak 

bemutatása, noha érintőlegesen utaltam rájuk, hiszen ezek többnyire a felnőtt 

nyelvhasználattal foglalkozó neogrice-i vagy relevanciaelméleti pragmatikaelméleteknek a 

mintájára vizsgálódtak, így nem váltottak elméleti keretet. Vizsgálódásuk főleg az 

iróniamegértés és produkció életkori megjelenésére helyezi a hangsúlyt. Kiemelkedőnek 

tartom a gondolatmenetem szempontjából Pexman és Glenwright (2007) munkáját, amely 
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kifejezetten hangsúlyozza, és neurológiai adatokkal támasztja alá az agy szociális 

érettségének fontosságát az irónia felismerésében. Ez erősen támogatja a gondolatmenetemet, 

illetve elméleti eredményeimet, amelyek a Gergely – Csibra (2009) által képviselt pedagógiai 

hozzáállásra ráépülve, feltételezik az ironikus hozzáállás megtanulhatóságát és kialakulását, 

ha azt támogatja a szociális környezet. Mindezt elképzelésem szerint a Gergely és Watson 

által (1999) szociális biofeedbacknek nevezett mechanizmus támogatja, amelyet a szerzők 

maguk a csecsemők affektus elsajátítására vonatkoztatva írtak le. Ennek analógiájára hasonló 

mechanizmus feltételezhető a verbális viselkedés tanulására vonatkozóan is. Ezt az 

elképzelést támogatja az a Tomasello (1999) által is vallott elméleti megközelítés, mely 

szerint a nyelv és a jelhasználat nem egy speciális apparátus megjelenésének köszönhető, 

hanem meglévő általánosabb szociokognitív képességeknek a speciális összerendeződése 

teszi lehetővé.  
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