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Az előadásban feltáró jelleggel mutatok be metapragmatikai jelzéseket középmagyar kori
magánéleti levelezésben. A levelezés az olyan szövegtípusok közé tartozik, amelyekben a
történetiség ellenére is felidéződik a korszakukra jellemző mindennapi nyelvhasználat, emellett
egyfajta interakcióként foghatók fel – noha jellemzően egy megnyilatkozótól származnak.
A funkcionális szemléletű pragmatikában a metapragmatikai tudatosságot úgy határozzák
meg – elsődlegesen a szinkrón szövegek alapján –, mint a diskurzus résztvevőinek reflexív
viszonyulása a nyelvi tevékenységhez, illetőleg a nyelvi tevékenység közegében zajló
jelentésképzéshez. A nyelvi viszonyulást jelölő egységeket vagy szerkezeteket metapragmatikai
jelzéseknek nevezik.
Előadásomban megkísérlem történeti pragmatikai megközelítésben tárgyalni a 16–18. századi
magánlevelezésekben megjelenő metapragmatikai tudatosság kérdését, elsősorban Nádasdy
Tamás és Kanizsai Orsolya, Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina, valamint Csáky Kata és
Bethlen Miklós leveleiben.
A jelen vizsgálat pragmatikai funkciókból indul ki, és annak a változó nyelvi megvalósulásait
tárja fel. Az előadásban szó lesz – a szinkrón terminológiánál maradva – a diskurzus
szerveződésére vonatkozó, valamint a beszélői attitűdre utaló (értékelés – komplex, például tréfa
és harag –, értelmezés és implikált tartalmak, bizonyosság) jelzésekről. Figyelembe kell vennünk
azt is, hogyan irányítják a megnyilatkozók a figyelmet ezekre a részletekre a
szövegszerveződéssel – tekintve a korszak kötöttebb levélformáit. Kérdés továbbá, hogy
igazolható-e az, hogy a metapragmatikai tudatosságot jelölő kifejezőeszközök és a feltételezhető
tudatosság mértéke ikonikus viszonyt mutat.
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