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3. 

A mentalizációs korlátokból adódó  
szövegértésbeli eltérések 

A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről 
 

Dobi Edit 
 

1. Bevezetés 
 
Nem új keletű az az elgondolás, hogy a tipikustól eltérő szövegértés mintázatai-
nak elemzésével közelebb juthatunk az átlag-nyelvhasználók jellemzéséhez is. 
Ezen kívül a szövegértés mentális feltételeiben hiányosságot mutató egyénekre 
nézve olyan lényeges adatokra tehetünk szert, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, 
hogy – akár pedagógiai értelemben is jól használható – javaslatokat fogalmaz-
zunk meg az érintett egyének szövegértését támogató nyelvi megformálásra vo-
natkozóan.  

Grice, illetve az elmélete nyomán kialakult irányzatok, így a relevanciaelmé-
let, a jelentés-, pragmatika- és kommunikációelméletek a pragmatikai kutatások-
ban többtíz éve felismerték, hogy a kommunikáció, azon belül a jelentésleképe-
zés folyamatának feltérképezésében nemigen kerülhető meg a neurotipikustól el-
térő egyének nyelvhasználatának megfigyelése.1 

Az alábbiakban a szövegértés vizsgálatának egy lehetséges módjáról lesz szó 
kettős szándékkal. Az egyik törekvés az, hogy képet kapjunk arról, hogy a men-
talizáció korlátai – adott esetben az Asperger-szindrómában érintett egyének ese-
tében – miképpen befolyásolják a szövegjelentés leképezését; a másik pedig az, 
hogy feltárjuk, hogy a szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció hogyan, ap-
parátusának milyen komponensei révén képes hozzájárulni az első törekvés 
megvalósításához. Ennek megfelelőn a tanulmány igen komplex jelenséget tár-
gyal, aminek feldolgozásához  
− először alapvető fogalmaknak, valamint néhány lényeges jelenség összefüg-

gésének a magyarázatára kerül sor; 
− ezt követően szó lesz röviden az Asperger-szindrómáról, elsősorban az érin-

tett egyének nyelvi-kommunikációs adottságainak vonatkozásában; 

                                                           
1 „Nem áll szándékomban egész „beszélő életünket” bonyolult pszichológiai esetek seregével bené-
pesíteni, nem reménykedem abban sem, hogy megoldok valamiféle, a szándékolásra vonatkozó pszi-
chológiai talányt, de szeretnék röviden érvelni amellett, hogy semmiféle speciális nehézség nem ke-
letkezik azáltal, ahogy a „szándék” szót a jelentéssel kapcsolatban használom” (Grice 1975/1997: 
196). 
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− ezután bemutatom azt a szövegértési (konkrétan iróniaértési) tesztelést, ame-
lyet sikeresen lezajlott pszichológiai kutatások mintájára végeztem el, a vizs-
gálat szempontrendszerét kibővítve a szemiotikai textológia egyik pragma-
tikai aspektusának alkalmazásával;  

− végül a fentiek alapján, az eredmények fényében lehetőség lesz következteté-
sek megfogalmazására mind az Asperger-szindrómában érintett egyének iró-
niaértésére vonatkozóan, mind pedig arra nézve, hogy a szemiotikai textoló-
gia mint elméleti keret milyen lehetőségeket kínál a szövegértés-kutatás szá-
mára.  
Előrebocsátom, hogy bár a vizsgálat egy viszonylag szűknek mondható nyelv-

használói közösség sajátosságainak feltérképezését célozza meg, a kapott eredmé-
nyek és tapasztalatok birtokában újabb kérdések fogalmazhatók meg, amelyek 
mentén újabb kutatási irányok körvonalazhatók annak érdekében, hogy még töb-
bet megtudjunk egyrészt a kutatás alanyaira jellemző hiányosságokról, másrészt 
ezek kezelhetőségéről. 
 
2. Fogalmak és összefüggések 
 
2.1. A mentalizáció szerepe a kommunikációban 
 
A mentalizáció fogalma a pszichológiában, a pszicholingvisztikában, a szemioti-
kai textológiában azt a képességet jelenti, amelynek birtokában az egyén fel tud-
ja fogni és meg tudja érteni a másik fél közlésének szándékát, ennélfogva a sike-
res kommunikáció egyik alapfeltételének tartjuk. Ezzel alapvetően megegyező 
jelentésben a mentálisállapot-tulajdonítás, a szándéktulajdonítás, az elmeolvasás, 
a naiv tudatelmélet, a tudatteória (Thory of Mind, azaz ToM) fogalmak is gyako-
riak. Amikor tehát a végzett kutatás kapcsán mentalizációs korlátokról lesz szó, 
ez azt az Asperger-szindrómára jellemzően érvényes hiányosságot takarja, ami 
miatt az érintettek nem megfelelően képesek a beszélő mentális állapotának fel-
mérésére, szándékának kikövetkeztetésére.  

A szövegértés mint szakkifejezés a jelen kutatás kontextusában a másodlagos, 
azaz nem szó szerinti (implicit) jelentés leképezését jelenti; az ide sorolható je-
lenségek (az irónia, a humor, a metafora, a másodlagos vagy a szimbolikus je-
lentés) közül is az iróniáét.2 

                                                           
2 A szó szerinti jelentés leképezésével kapcsolatosan egyénileg gyűjtött példák elemzésének ered-
ményeit ismertettem Dobi 2016-ban. Az ismert pszichológiai és neurológiai kutatások eredménye-
it, valamint a kognitív nyelvészet percepciómodelljét is felhasználva az említett elemzés tanulsága-
ként azt fogalmazhattam meg, hogy az Asperger-szindrómában jellemző eltérő figyelemorientáció 
folytán nagy valószínűséggel eltérő előtér-háttérdefiniálás eltérő konstruálási folyamatot eredmé-
nyezhet. Ez eltérő sémaalkotáshoz vezethet, aminek következtésben az érintett egyének eltérő fo-
galmakat vonatkoztathatnak el (akár a mentális lexikonukban is számolni lehet árnyalatnyi különb-
ségekkel). (Lásd bővebben Dobi 2016.) 
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A mentalizáció képességének és a szövegértésnek a viszonya legegyszerűb-
ben úgy jellemezhető, hogy a jelentéstulajdonítás feltétele a megfelelően fejlett, 
perspektívaváltáson alapuló mentalizáció. Azaz a mentalizáció forrása a másik 
fél perspektívájának megértése; Schnell Zsuzsát – a nyelvelsajátítás kognitív hát-
terének kutatóját – idézve: „A szándékolt jelentés helyes dekódolása a beszélő 
szándékának kikövetkeztetésén alapul” (Schnell 2015: 26).3 Ez a megállapítás 
fokozott jelentőséggel bír az irónia megértésében, ahol a beszélő ironizáló szán-
déka következtében a szó szerinti jelentés ellentéte válik érvényessé. (Az irónia 
megértésének kognitív modelljéről alább részletesebben is szó lesz.)  

A neurotipikus és az Asperger-szindrómára jellemző jelentésleképezés közöt-
ti eltérést jól szemlélteti az értelmi jelentés és a kikövetkeztetett jelentés fogal-
mak közötti viszony. A neurotipikus4 egyének egy bizonyos szöveghez perspek-
tívaváltáson alapuló mentálisállapot-tulajdonítás révén értelmi jelentést rendel-
nek; Asperger-szindrómában azonban a mentalizációs korlátok miatt az érintet-
tek elkerülő stratégiák alkalmazásával következtetik ki a szöveg jelentését. 
 
2.2. A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció 

 
Ismeretes, hogy Petőfi S. Jánosnak az – 1960-as évektől kezdve folyamatosan 

árnyalódó – elméletében a szemiotikai textológia komplex jelmodelljének egyik 
fő újítása, hogy a befogadó mentális működésének figyelembe vétele folytán 
mind a jelölő, mind a jelölt struktúrája sajátosan megduplázódik. Mindkét „pó-
lus” egy objektivált vagy objektiválható síkból és egy mentálisan leképezett sík-
ból áll: a jelölő esetében ezeket vehiculumnak és vehiculum-imágónak nevezi a 
tudós, a jelölt esetében ezek a relátum és a relátum-imágó. Mind a fizikai meg-
formáltság mentális leképezéséhez (a vehiculum-imágóhóz), mind pedig a felté-
telezhetően kifejezett valóság mentális leképezéséhez (a relátum-imágóhoz) tar-
tozik egy strukturális sík is: előbbihez a formáció-imágó, utóbbihoz pedig a 
szenzus-imágó. (Vö. Petőfi S. 1996.) 

Az Asperger-szindrómára jellemző jelentésleképezés vizsgálatának szempont-
jából külön figyelmet érdemel a szemiotikai textológia elméletében az, hogy jelen-
tésreprezentációs modellje szintaktikai, extenzionális és intenzionális szemantikai 
és pragmatikai szempontokat is magában foglal. A perspektívaváltáson alapuló 

                                                           
3 A pragmatika a szándékolt jelentés dekódolásának kérdéskörével az 1970-es évektől kezdve fog-
lalkozik. (Lásd pl. Kent Bach és Robert M. Harnish Linguistic Communication and Speech Acts 
című művét 1979-ből.) Ettől kezdve nevezik a pragmatikának ezt az irányvonalát inferenciális 
pragmatikának. 
4 A neurotipikus kifejezést az autizmusban élők alkalmazzák azoknak az egyéneknek a megjelölésé-
re, akiknek az idegrendszere – és ennek megfelelően a mentális képességei – normálisan fejlődnek, 
így átlagos adottságuk van a verbális kommunikációban és a szociális működésben is. A kifejezés 
egyre inkább bekerül más idegrendszeri eltérésekkel foglalkozó tudományok szakzsargonjába is. 
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mentalizáció vezérelte jelentésleképezés kutatásában elvárásként fogalmazódik 
meg az elméleti kerettel szemben a pragmatikai motiváltság, a szövegek adott 
vagy feltételezett kommunikációszituációbeli használatának vizsgálata. Ez a sze-
miotikai textológia pragmatikai komponensében a propozicionális attitűdök for-
májában jelenik meg. A propozicionális attitűd a befogadónak a jelentéshez, azaz 
a feltételezhetően kifejezett tényálláshoz, ill. a kommunikációs helyzet tényezői-
hez való viszonya, ami az ún. világalkotó tényezőkben nyilvánul meg: ti. abban, 
hogy a közlő gondolja, gyanítja, tudja, közli, állítja, hiszi, sejti stb. a kifejezett 
tényállást, aminél fogva a befogadó gondolja, gyanítja, tudja, közli, állítja, hiszi, 
sejti stb. a közlő által feltételezetten kifejezett tényállást. Petőfi S. János modelljé-
ben tehát a propozicionális attitűd olyan részvilágokat alkotó kifejezéseket jelöl, 
amelyekben a közlőben és a befogadóban egy kijelentés valahogyan való értelme-
zése jut kifejezésre egy tényszerű viszonyítási alaphoz képest. 

E felfogás alapján világos, hogy a kommunikációs helyzetben a világalkotó 
tényezők megfejtésének jelentős szerepe lehet a szándékolt jelentés megértésé-
ben. A fentebb Schnell Zsuzsannától idézett megállapítás a szándékolt jelentés 
helyes dekódolásáról tehát a világalkotó tényezők helyes megfejtését tünteti fel 
elengedhetetlen feltételként.  

A befogadó mentalizációs korlátaiból fakadó szövegértésbeli eltérés a fentiek 
alapján okkal engedi felvetni azt a kérdést, vajon mennyiben játszhat szerepet a 
szövegértés nehézségében a szövegben rejlő propozicionális attitűd nem megfe-
lelő kikövetkeztetése. A szemiotikai textológia jelentésreprezentációjára támasz-
kodva az Asperger-szindrómában érintettek iróniaértésének tesztelésébe – a 
tesztszövegek differenciálásával – beépítettem a propozicionális attitűdöt is mint 
lehetséges szövegértést befolyásoló tényezőt. 

A szemiotikai textológia elképzelése szerint a szövegjelentés helyes leképe-
zése – azaz a koherenciaképzés – azáltal valósul meg, hogy a befogadó képes a 
szöveghez egy olyan tényállást rendelni, amely megítélése szerint konstringens. 
A konstringencia (ennélfogva a szövegkoherencia) tehát a „szándékolt jelentés 
helyes dekódolásának” az eredménye. Így amikor az irónia befogadása során az 
Asperger-szindrómában érintett egyén – mentalizációs nehézségei miatt – nem 
helyesen dekódol egy megnyilatkozást (pl. szó szerint értelmezi), az történik, 
hogy nem a közlő által kifejezni kívánt konstringens tényállást (azaz nem a szán-
dékolt jelentést) rendeli hozzá a megnyilatkozáshoz; a közlő és a befogadó jelen-
tésreprezentációja eltér egymástól. 
 
3. Röviden az Asperger-szindrómáról 
 
Az alábbiakban az Asperger-szindrómának azokat a sajátosságait foglaljuk 
össze, amelyek közvetlenül vagy közvetetten befolyásolják az érintett egyének 
nyelvi vagy nyelvhasználattal kapcsolatos működését, így a szövegértésüket is. 
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A szindróma az utóbbi néhány tíz évben a neurológusok, a pszichiáterek és a 
pszichológusok figyelmének egyre inkább középpontjába került mint az autizmus 
spektrum zavar egy viszonylag jól körvonalazható tünetegyüttese; valamint a 
relevanciaelmélet, a jelentés-, a pragmatika- és a kommunikációelméletek is fog-
lalkozni kezdtek olyan pszichológiai esetek (köztük az Asperger-szindróma) vizs-
gálatával, amelyek nyelvi- és kommunikációs vetületének megértése révén ta-
nulságokat remélnek a sztenderd nyelvi és nem nyelvi kommunikációra nézve is.5  
 
3.1. Általános diagnosztikai ismérvek 
 
Az Asperger-szindróma diagnosztizálása három kognitív terület sérülésének is-
meretében történik.6 Az érintett egyének zavart szenvednek a kölcsönös társas 
viselkedésben, az érdeklődés és a tevékenység rugalmas, adaptív szervezésében, 
valamint a kölcsönös kommunikatív viselkedésben. Az ezek hátterében álló 
okok bemutatása – bár közvetetten felismerhető és igazolható hatásuk az irónia-
értésre – nem vállalható a tanulmány keretein belül, a hivatkozott pszichológiai 
kutatások szemléletesen tárgyalják az okok feltárását célzó kutatások eredmé-
nyeit. (Vö. Csepregi–Stefanik 2012.) 
 
3.2. Az Asperger-szindróma nyelvi és nyelvhasználattal kapcsolatos jellegze-
tességei 
 
Az irónia megértésének vizsgálata szempontjából releváns nyelvi vagy nyelvvel 
kapcsolatos háttértényezőkként az érintettek grammatikai kompetenciája, mentá-
lis lexikona, valamint a kommunikációs képességet meghatározó adottságok ve-
endők figyelembe. Bár ezekre nézve sem tudunk általános érvényű szabályszerű-
ségeket megfogalmazni, érdemes nagy vonalakban vázolni, mi jellemzi az As-
perger-szindrómát e három kompetencia vonatkozásában.  
 
3.2.1. Grammatika 
 
Az eddigi tesztelések arról tanúskodnak, hogy az Asperger-szindrómában érin-
tett egyének rendszerszerű grammatikai ismeretei nem maradnak el a neurotipi-
kus egyénekétől. Hiányosságot mutatnak azonban a produktív morfológiában és 
szintaxisban (Győri 2008: 1355–1358). Bár olyan kutatásokról, amelyek irány-

                                                           
5 Bár az Asperger-szindrómában érintettek nagyon sok közös tulajdonságot mutatnak, egyetlen 
észrevétel sem általánosítható, mivel közöttük jelentős eltérések is tapasztalhatók. (Az Asperger-
szindróma neurológiai és pszichológiai kutatási eredményeinek kiváló feldolgozása olvasható a 
következő szakirodalmakban: Győri 2003, 2008; Stefanik 2005.)  
6 Az Asperger-szindróma diagnosztizálásának szempontjait a DSM 4 és a DSM 5 néven ismert ké-
zikönyvek ismertetik más mentális rendellenességek ismérveivel együtt. 
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zottan ennek konkrét hátterét törekednek feltárni, nincs tudomásom, nem járha-
tunk túlságosan messze az igazságtól, ha a sémaalkotás kognitív modelljére tá-
maszkodva a performatív grammatikai képességek eltéréseiért is az eltérő figye-
lemirányítást és az ebből adódó eltérő absztrakciós képességet tesszük felelőssé 
annak ellenére, hogy a kommunikációkutatások nagy rendellenességeket nem 
mutatnak ki az elvonatkoztatott nyelvi szabályrendszerben.  

Én magam azt hiszem, hogy az eltérő figyelemorientációval a produktív 
nyelvhasználat kiválasztási folyamataiban is számolni kell: ez pedig a nehézkes 
vagy nem helyes szabályválasztást eredményezheti, ami nyilvánvalóan lassú 
nyelvi produkciót vagy nem helyes nyelvi alakulatok képzését idézheti elő. (Ez 
természetesen igazoló erejű kutatások nélkül pusztán feltételezés.) 
 
3.2.2. Mentális lexikon 
 
A megértéstudományi kutatások azt engedik feltételezni, hogy a fogalomalkotás 
kiindulópontja a figyelem megfelelő irányítása. A figyelemirányítás abban az 
esetben tartható helyesnek, amennyiben nagyszámú nyelvhasználó azonos, de 
legalább hasonló tulajdonságegyüttesek meghatározása alapján hasonló előteret 
és hátteret definiál, azaz nagyjából azonos háttérhez képest tart (majd nevez) egy 
előtérben fókuszált elemet valaminek.  

Korábbi szövegértés- és szituációértés-vizsgálataim és a rendelkezésre álló au-
tizmuskutatások eredményeként sikerült megértenem az Asperger-szindrómában 
jellemző figyelemorientációs eltérés és az eltérő jelentésleképezés közötti – vél-
hetően szoros – összefüggést. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mivel az előhívás 
folyamata a mentális lexikonból történő helyes elemválasztásra épül, a figyele-
mirányításbeli deficit erre a produktív folyamatra is kedvezőtlenül hat. Ez állhat a 
hátterében annak, hogy Asperger-szindrómában nemcsak a lexikai reprezentáció-
ban, de az előhívásban is tapasztalhatók finom eltérések (Győri 2008: 1359–1362). 
Az elemválasztás másságából következik az is, hogy beszédük feltűnően válasz-
tékos, pedáns. Ezt az eltérést erősítheti az is, hogy társas kapcsolataik korláto-
zottsága miatt a nyelvhasználati mintáikat inkább a médiából szerzik, nem ritkán 
klisészerű, terpeszkedő, túlzottan hivatalos stílus jellemzi a kommunikációjukat.  

A dekódolás egyedi jellemzői közül hármat emelek ki, ami az itt bemutatásra 
kerülő iróniaértés-tesztelés vonatkozásában is érdekes adalék: 
– Az Asperger-szinrómásoknak korlátaik vannak a mentális állapotokat kifejező 
nyelvi elemek leképezésében (hisz, gondol, tud, vágyik stb.). Itt kell visszautalnom 
arra, amit a szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció pragmatikai komponen-
séről fentebb kifejtettem: a világalkotó tényezők, amelyek a közlőnek és/vagy a 
befogadónak a viszonyát jelzik a szöveg által feltételezhetően jelzett tényálláshoz 
és/vagy a kommunikáció bármely más tényezőjéhez, illetve ezek összességéhez, 
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éppen ezeket a jelentéseket hordozzák. (Ezt az összefüggést az alább ismertetendő 
iróniakutatás kapcsán lényeges szem előtt tartanunk.) 
– A kontextusfüggő jelentések leképezésében is hiányosság tapasztalható, ami a 
nem szó szerinti jelentésnek – így az iróniának – a megértésében is érvényes.  
– A szituatív deixiseknek az értelmezése, ami a kommunikációs helyzet pontos 
megértését igényli, szintén hátráltatott művelet. 
 
3.2.3. Pragmatikai adottságok 
 
A nyelvhez kötődő pragmatikai adottságok közül szintén három körülményt érde-
mes szemünk előtt tartani, amelyek az Asperger-szindrómával élőket jellemzik: 
– Diagnosztikai jegyként tartjuk számon a kommunikatív funkció zavarát, ami 
gyakran visszajelzést nem váró monológok formájában tapasztalható. A társalgá-
si készségekben tetten érhető hiányosságokat legjobban a grice-i maximák meg-
sértésével tudjuk jellemezni: talán legszembetűnőbben sérül a viszony maximá-
ja, de a modor, a minőség, a mennyiség alapelve is figyelemre érdemes eltérése-
ket mutat (Grice 1997: 213–227). 
– Végül, de a kutatás szempontjából leginkább kiemelendő pragmatikai jellem-
vonás a nem szó szerinti jelentés leképezésének nehézsége.  
 
4. Az irónia megértésének kognitív modellje 
 
Ahhoz, hogy az Asperger-szindrómában tapasztalható eltéréseket az irónia meg-
értésében értékelni tudjuk, érdemes röviden átgondolni azt a kognitív folyama-
tot, amely az irónia alkotása és megértése közben zajlik neurotipikus egyének in-
terakciójában.  

Komlósi Boglárka észrevételei mentén tömören jellemezhető az ironikus 
megnyilatkozás alkotásának a folyamata a beszélő oldalán, valamint az ironikus 
megnyilatkozás megértésének művelete a befogadó oldalán: „Az ironikus meg-
nyilatkozással a beszélő […] ráirányítja a figyelmet az eltérésre a mondott jelen-
tés és legalább egy (vagy több) sugallt jelentés között, fenntartva a pragmatikai 
jelentés többértelműségét” (Komlósi 2014: 228). Bár a szerző idézett tanulmá-
nyában nem kap hangsúlyt a prozódiának és a nonverbalitásnak a szerepe az 
irónia kifejezésében és megértésében, érdemes kis figyelmet szentelni ezeknek 
is. A nem a megnyilatkozás lokúciójához igazodó prozódia és testbeszéd ugyanis 
segíti a befogadót egy olyan kognitív ösvényre lépni (a kifejezés Tolcsvai Nagy 
Gábortól származik), amelyen a nem szó szerinti jelentések leképezése zajlik. 
Ha ugyanis azzal a megnyilatkozással köszöntöm nyakig sáros gyermekem, 
hogy „Szép vagy!”, akkor a meglepett arckifejezésem, az ehhez társuló testtar-
tás, valamint a meglepődést és elmarasztalást kifejező intonáció alapján még ak-
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kor sem fogja szó szerint értelmezni a kijelentésem, ha történetesen szépnek érzi 
magát.  

Az említett interakció közben zajló művelet Komlósi szavaival így jellemez-
hető: „a megnyilatkozás nézőpontjából kategóriaváltás, a beszélő és a hallgató 
nézőpontjából pedig perspektívaváltás” (Komlósi 2014: 228). Kategóriaváltás 
tehát a szó szerinti és a nem szó szerinti jelentés között; perspektívaváltás pedig 
a beszélő és a hallgató nézőpontja között, amire kommunikáló felek a perspek-
tívaelemzés képességének birtokában képesek. 

A sikeresen zajló iróniaértés műveletének kiindulópontja a beszélő, akinek az 
a szándéka, hogy „a hallgatót perspektívaváltásra és perspektívaelemzésre ösztö-
nözze” (Komlósi 2014: 228). 

Ezen a ponton érdemes egymás mellé rendeznünk, amit az Asperger-szind-
rómában érintettek mentálisállapot-tulajdonítási képességeiről és az iróniaértés 
kognitív feltételéről tudunk: az Aspergerben érintettek mentálisállapot-tulajdoní-
tó képessége korlátozott; ugyanakkor éppen ezen a képességen alapul a perspek-
tívaváltás művelete, amely elengedhetetlen az irónia megértésében. És bár az 
Asperger-szindrómások adottságaikban nagy eltéréseket mutatnak, az eddigi ku-
tatások alapján az iróniaértés vonatkozásában általános sajátosságokként említ-
hetők az alábbiak: 
– igazoltan gyenge mentálisállapot-tulajdonítás, 
– igazolt kerülő, kompenzációs stratégia a nem szó szerinti jelentés leképezésé-
ben, 
– szórás az iróniamegértés eredményességében. (Vö. Győri 2003.) 
 
5. Iróniaértési teszt az Asperger-szindrómában érintettek körében 
 
A fenti tényekből kiindulva egy olyan iróniatesztelési modellt javasolok, amely 
bekalkulálva a tesztalanyok eddig ismert eredményeit és adottságait az irónia 
megértésében, kiegészül azzal a pragmatikai szemponttal, amelyet a szemiotikai 
textológia jelentésreprezentációs apparátusa kínál: a propozicionális attitűddel, 
amely Petőfi S. János szemléletében világalkotó tényezőként jelenik meg.  

Mindezek figyelembe vételével a kérdés, amelyre az iróniaértési tesztelés so-
rán a választ keressük, így tehető fel: Az eltérő propozicionális attitűdök jelen-
léte a tesztszövegekben hogyan befolyásolja az irónia megértését, illetve az iró-
nia megértésének az eredményességét? 

Maga a vizsgálat egyrészt – a tesztalanyok kis számát tekintve – valóban 
pusztán egy lehetséges modell kíván lenni, amely révén többet tudhatunk meg az 
Aspergeresek iróniaértéséről, valamint az eredmények ismeretében lehetőséget 
kínál arra, hogy az Aspergeresek iróniaértését támogató kommunikációs formát, 
nyelvi eszközöket fogalmazzunk meg.  
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Másrészt azonban látni engedi a szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció 
kompetenciáját az iróniaértés kutatásának árnyalásában, továbbgondolásában; ez 
utóbbi adalék pedig hosszabb távon nem csak az eltérő mentális működésű egyé-
nek szövegértéséről való tudásunkat gyarapíthatja, hanem kiindulópontként szol-
gálhat akár további kontrasztív vizsgálatokhoz is, amelyek révén a neurotipikus 
egyének szövegértéséről is többet megtudhatunk.  
 
5.1. A vizsgálat komponensei, menete 
 
Ahogy fentebb már erről szó volt: korábban eredményesen zajlott pszichológiai 
tesztelés adja a mintát ahhoz a szövegértési vizsgálathoz, amelyet négy Asper-
ger-szindrómás egyén körében végeztem. Mindegyikük normál vagy kimagasló 
intellektusú, két lány és két fiú: Á12, S14, B21, Gy28. A tesztalanyok kódját a 
nevük kezdőbetűje és az életkorukat jelző szám alkotja.  

A tesztalanyok – hogy a nonverbalitás és a prozódia szándékfelismerést segí-
tő szerepét kiküszöböljük – írott szövegeket kaptak, amelyekben iróniaként ér-
telmezendő megnyilatkozás szerepelt az egyik kommunikáló fél részéről. A 
négy tesztszöveget sorban kapták meg, mindegyik elolvasása után két eldönten-
dő kérdésre kellett válaszolniuk: egy interpretációs és egy mentális állapotra vo-
natkozó kérdésre. 

A szövegek egyszerű iróniát, illetve hamis iróniát foglalnak magukban, és 
eltérő pragmatikai attitűdök tartoznak hozzájuk.  

A következőkben egyenként tekintjük át a tesztszövegeket a hozzájuk rendelt 
kérdésekkel; valamint a tesztalanyok eredményeit összefoglaló táblázat formá-
jában, amely a tesztalanyok adatain kívül megmutatja a tesztszövegek sajátos-
ságait is az irónia fajtájának és a bennfoglalt propozicionális attitűdnek a vonat-
kozásában.  
 
5.1.1. Első szöveg 
 
András hosszas unszolásra megígéri Bélának, hogy odaadja neki az okostelefon-
ját játszani. Végül András meggondolja magát, és ígérete ellenére nem adja oda 
a telefont játszani Bélának. Béla erre ezt mondja Andrásnak: „Jó, hogy ideadtad 

a telefonodat játszani!” 
 
– Interpretációs kérdés: Béla úgy értette, hogy jó, hogy András odaadta neki a 
telefonját? Amennyiben a tesztalany iróniaként értelmezi a kiemelt megnyilatko-
zást, akkor erre a kérdésre nemmel válaszol.  
– Érzelmi állapotra vonatkozó kérdés: Amikor Béla ezt mondta, örömöt érzett? 
Ha a tesztalany iróniaként értelmezi Béla megnyilatkozását, akkor erre a kérdés-
re is nemmel válaszol.  
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Az a propozicionális attitűd, amely a szöveg értelmezésekor jelen van, az arra 
vonatkozó TUDÁS, hogy András nem adta oda a telefont Bélának, (tehát a Bélá-
tól származó kijelentés feltételezett jelentésének az ellenkezője érvényes a szitu-
ációra vonatkozó tudás alapján). 

A tesztkérdésekre mindegyik tesztalany helyesen válaszolt, mindegyikük iróni-
aként értelmezte Béla megnyilatkozását a szó szerinti jelentés leképezése helyett.  
 

 
Propozicionális 
attitűd 

1. szöveg 
TUDÁS 

Á. – 12 év  + 

S. – 14 év + 

B. – 21 év + 

Gy. – 28 év + 

 
5.1.2. Második szöveg 
 
Béla megbeszéli Andrással, hogy másnap találkoznak a mozi előtt ötkor. Béla 
pontosan érkezik, de Andrásra hiába vár, ezért elmegy. András megérkezik ki-
csivel később, az ő órája szerint pontosan ötkor, amely a Béláéhoz képest tíz per-
cet késik. De ezt Béla már nem látja. Másnap Béla ezt mondja Andrásnak: – „Jó, 

hogy ott voltál tegnap a mozinál!” 
 
– Interpretációs kérdés: Béla úgy értette, hogy jó, hogy ott volt András a mozi-
nál? Amennyiben a tesztalany Béla megnyilatkozását iróniaként értelmezi, nem-
mel válaszol a kérdésre. 
– Érzelmi állapotra vonatkozó kérdés: Amikor Béla ezt mondta, csalódott volt? 
Erre a kérdésre iróniaértés esetén a helyes válasz: igen. 
 

A fenti példához hasonló tesztszövegeket a pszichológia hamis iróniának te-
kinti, és alkalmasnak véli arra, hogy a szöveget értelmező tesztalanyról azt is 
kiderítse, hogy egy kijelentést valódi mentalizáció vagy kompenzációs stratégia 
alapján értelmez-e iróniának. 

A propozicionális attitűd, amely befolyásolja az értelmezői magatartást: Béla 
arról való NEM TUDÁS-a, hogy András ott volt a mozinál. 

A tesztalany abban az esetben tud helyesen válaszolni az interpretációs kér-
désre, ha megérti Béla vélekedésének kontextusát, és megérti Béla mentális ál-
lapotát is, azaz valódi mentálisállapot-tulajdonítást (szándéktulajdonítást) végez.  
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Ha a tesztalany az interpretációs kérdésre igennel válaszol, ez azt mutatja, 
hogy szó szerint értelmezi Béla kijelentését, ami a következő kompenzációs stra-
tégia mentén képzelhető el: 
– reprezentálja a kijelentés szó szerinti jelentését; 
– reprezentálja a világ aktuális állapotát; 
– vizsgálja meg, hogy a két reprezentáció egymással összhangban van-e.7 

Ha a két reprezentáció egymással összhangban van, akkor a tesztalany igen-
nel válaszol, azaz szó szerint értelmezi Béla kijelentését.  

Ha a válasz nemleges, azaz a kijelentés szó szerinti jelentése és a valóság ak-
tuális állapota nincs egymással összhangban, ez azt mutatja, hogy Béla nem szó 
szerint beszél, azaz a kijelentéséhez rendelhető szó szerinti jelentésnek az ellen-
kezője érvényes. 

A vizsgálatban részt vevő tesztalanyok mindegyike megértette Béla ironizáló 
szándékát.  

  

 
Propozicionális 
attitűd 

1. szöveg 
TUDÁS 

2. szöveg 
NEM  
TUDÁS 

Á. – 12 év  + + 

S. – 14 év + + 

B. – 21 év + + 

Gy. – 28 év + (+)8 

 
5.1.3. Harmadik szöveg 
 
András és Bella elmennek táncolni. Bella már nagyon várja, hogy egy jót táncol-
jon Andrással, mert András remek táncos hírében áll. Valóban nagyszerűen tán-
colnak, aztán András tánc közben véletlenül rálép Bella lábára. Bella fel-
szisszenve ezt mondja Andrásnak: „Te aztán tényleg remek táncos vagy!” 

                                                           
7 Az itt kompenzációs stratégiának nevezett modellt Tátrai Szilárd Attardo kutatásaira hivatkozva 
(Attardo 2000, 2001) kétlépéses modellnek nevezi az egylépéses modellekkel szemben, amelyek-
ben „az adott nyelvi reprezentációhoz kapcsolódó és a kontextusból származó információk párhu-
zamos, egymással szorosan összefüggő feldolgozását hangsúlyozzák az irónia megértésekor” 
(Tátrai 2011: 195). 
8 A helyes választ jelző + jel zárójeles formájának oka az, hogy a feladatmegoldás közben derült 
fény arra, hogy a Gy28-as kódú tesztalanynak erős averziója van a késéssel kapcsolatban, ami 
ugyebár a második tesztszöveg tartalmának egyik fő mozzanata. Kizökkent a megoldás menetéből, 
vissza kellett terelni, és nem lehetünk biztosak abban, hogy nem volt olyan verbális vagy nem ver-
bális gesztusunk, amellyel az iróniaértés szempontjából helyes válasz irányába tereltük a megoldá-
sát. Mindezzel együtt úgy tűnt, hogy elég magabiztos a kijelentés iróniaként való értelmezésében.  
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A propozicionális attitűd, amely a példaszöveg értelmezésekor érvényesül a 
fenti két szöveg konkrétnak tartható – TUDÁS illetve NEM TUDÁS – világalkotó 
tényezőjéhez képest jóval bizonytalanabb: itt SEJTÉSről, VÉLEKEDÉSről beszélhe-
tünk arra vonatkozóan, hogy András nem elég jó táncos, ha feltételként értel-
mezzük a jó táncosnak ítélhetőség kapcsán azt, hogy a táncpartner lába érintetlen 
marad. Ez a bizonytalan világalkotó tényező a tesztalanyok iróniaértésbeli ered-
ményességét egyértelműen negatív irányban befolyásolja. Pontosabban az értel-
mezésbeli eredménytelenségük enged arra következtetni, hogy ez a TUDÁShoz, 
NEM TUDÁShoz képest bizonytalanabb propozicionális attitűd az Asperger-szind-
rómában érintettek esetében nem támogatja kellőképpen az ironikus megnyilat-
kozás iróniaként való értelmezését.  
 
– Interpretációs kérdés: Bella úgy értette, hogy András remekül táncol? Erre a 
kérdésre – ha a tesztalanyok Bella megnyilatkozását iróniaként értelmezik – 
nemleges választ kell adniuk. 
– Érzelmi állapotra vonatkozó kérdés: Amikor Bella ezt mondta, csalódott volt? 
Az irónia helyes értelmezésekor erre a kérdésre igennel válaszolnak a tesztala-
nyok.  
 

 
Propozicionális 
attitűd 

1. szöveg 
TUDÁS 

2. szöveg 
NEM  
TUDÁS 

3. szöveg 
SEJTÉS 

Á. – 12 év  + + + 

S. – 14 év + + – 

B. – 21 év + + – 

Gy. – 28 év + (+) – 

 
A táblázat alapján látható, hogy a négy Asperger-szindrómás tesztalany közül 
egynek – a legmagasabb intelligenciájúnak – sikerült megértenie azt, hogy Bella 
ironizál, amikor azt állítja, hogy András igazán jó táncos. 
 
5.1.4. Negyedik szöveg 
 
A harmadik szöveg értelmezésének eredményei vetik fel azt a kérdést, hogy va-
jon adható-e a tesztalanyoknak olyan verbális támpont a szöveg kontextusában, 
amely a propozicionális attitűd bizonytalanságát képes ellensúlyozni, és az iró-
niaértelmezés kognitív művelete felé tereli a befogadót.  
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Ennek az elgondolás hátterében a szó szerinti szövegek értésére vonatkozó 
tanulságok állnak, amelyek arról tanúskodnak, hogy a szövegformálásnak az a 
módja, amely figyelembe veszi az Aspergerben érintettek figyelemorientációjá-
ban igazolódott eltérést – és ezt a szóválasztásban, a megnyilatkozások szintakti-
kai szervezésében is érvényesíti –, támogatja az érintetteket a szövegek jelentés-
reprezentációjában. (Vö. Dobi 2016.) 

A negyedik tesztszöveget ennek értelmében olyan verbális inkoherencia-
jeggyel egészítettem ki, amelynek jelentése ellentmondásban áll az ironikus 
megnyilatkozás tartalmával. Az inkoherencia a dühösen és a remek kifejezések 
jelentése között áll fenn a harmadik tesztszöveg alábbiak szerint kiegészített vál-
tozatában: 
 
András és Bella elmennek táncolni. Bella már nagyon várja, hogy egy jót táncol-
jon Andrással, mert András remek táncos hírében áll. Valóban nagyszerűen tán-
colnak, aztán András tánc közben véletlenül rálép Bella lábára. Bella felszisszenve 
dühösen ezt mondja Andrásnak: „Te aztán tényleg remek táncos vagy!” 
 

 
Propozicionális 
attitűd 

1. szöveg 
TUDÁS 

2. szöveg 
NEM  
TUDÁS 

3. szöveg 
SEJTÉS 

4. szöveg 
SEJTÉS + 
verbális 
inkoherencia 

Á. – 12 év  + + + + 

S. – 14 év + + – + 

B. – 21 év + + – + 

Gy. – 28 év + (+) – + 

 
Az eredmény azt mutatja, hogy a SEJTÉS bizonytalan propozicionális attitűdje az 
ironikus megnyilatkozással inkoherens verbális elemmel kiegészítve megkönnyí-
tette az Aspergeres tesztalanyok szövegértelmező folyamatát. 
 
6. Összegzés 
 
Az itt ismertetett rövid tesztelés nyilvánvalóan nem ad másra lehetőséget, mint-
hogy átgondoljuk, hogy a témában eddig szerzett ismereteink alapján milyen 
irányban gondolhatók tovább a szövegértést tesztelő vizsgálatok, beleértve ebbe 
a neurotipikus egyének és a valamilyen vonatkozásban mentálisan a tipikusnak 
nevezhetőtől eltérően működő nyelvhasználók szövegértés-elemzését is. 

Az utóbbi bő egy évtized örvendetes tendenciája a magyar tudomány kon-
textusában, hogy mind a pszichológia, illetve a pszicholingvisztika, mind pedig a 
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neurológia és a neurolingvisztika kutatásaiban előtérbe kerülni látszik az ép in-
tellektusú, jól funkcionáló autizmussal élők, köztük az Asperger-szindrómások 
kommunikációjának, nyelvhasználatának kutatása. Egyre többet tudunk eltérő 
mentális adottságaik neurológiai hátteréről, ennek okairól; és egyre több az in-
formációnk kommunikációjuk grammatikai, szemantikai és pragmatikai jellem-
zőiről is.  

Tekintve, hogy az autizmus spektrum eltérő típusaiban érintettek adottságai 
hatalmas eltéréseket mutatnak, előremutató törekvésnek tűnik a tipologizáló 
szándékú (ésszerűen elsősorban kontrollcsoportos kontrasztív) vizsgálatok szor-
galmazása. (L. pl. Schnell Zsuzsanna idézett művét, valamint a Győri Miklós 
munkáiban hivatkozott ilyen jellegű kutatásokat.)  

Az itt ismertetett vizsgálat – tekintve a tesztalanyok nagyon kis számát – 
pusztán egyféle javaslat kíván lenni arra nézve, hogyan alkalmazható a szemioti-
kai textológia propozicionális attitűdről való elképzelése az iróniaértésről szer-
zett eddigi tudásunk árnyalásában. Emellett – tekintettel arra, hogy az Asperger-
szindrómában érintettek adottságai részben éppen a világalkotó tényezők leképe-
zésében szenvednek hiányosságot – az is elképzelhető, hogy a tesztszövegek kia-
lakításában a propozicionális attitűdöt is figyelembe vevő szövegértési tesztelés 
révén ez a hiányosság is árnyalható lenne. Így aztán az Asperger-szindrómások 
tesztelésében tapasztalható szórás az iróniamegértés terén (a mentálisállapot-tu-
lajdonítás és az elkerülő stratégia tesztelésén kívül) feltehetően differenciálható a 
propozicionális attitűdök figyelembe vételével is.  

A szövegértési vizsgálat másik – az Aspergerben érintettek szövegértésének 
segítésére vonatkozó – törekvésére reflektálva a bemutatott rövid tesztelés alap-
ján azt mondhatjuk, hogy az irónia megértésében Asperger-szindrómások szá-
mára támogató eszköznek tűnnek a verbális inkoherenciajegyek. 
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Divergences in Text Comprehension Due to Limitations on Mentalization: On the 

Possibilities of Semiotic-textological Meaning Representation 
 
Investigating the background factors of textual comprehension deviating from the 
average level might indispensably contribute to understanding deviant textual 
interpretation itself, and at the same time, it might also enhance our understanding of the 
multiplicity of factorial attitudes of the cognitively-based operation of text 
comprehension. 
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The present study describes the theoretical background as well as the practice and results 
of testing the textual bases of the comprehension of irony of patients with Asperger’s 
syndrome, with an emphasis on two aims: (i) justification of the role and importance of 
pragmatically-based application of semiotic textology (more precisely, of factors of 
world-creation related to propositional attitudes) in testing textual comprehension, and 
(ii) putting forth proposals concerning the communicating partners’ help offered to 
individuals with Asperger’s syndrome understand non-literally coded, ironically 
represented meaning. Although the study – due to the low number of experimental 
subjects involved – only aims to provide a possible model for the investigation of irony 
comprehension on the part of the linguistic activity of individuals with non-typical 
mental operation, the test results claim for further reconsideration of the issues in a 
semiotic-textological framework. 


