A véleményjelölők udvariassági szerepéről
Dér Csilla (KRE)
Az előadás két magyar véleményjelölő diskurzusjelölő (szerintem, azt hiszem)
pragmatikai funkcióit elemzi részletesen, elsősorban arra a kérdésre keresve a választ,
hogy mennyiben járulnak hozzá az udvariasság kifejezéséhez, mennyiben tompítják
vagy erősítik a vélemény, ellentmondás erejét, hogyan módosítják az arcfenyegető
aktust.
Két, változatos írott és beszélt nyelvi műfajokat tartalmazó korpusz (MNSz2,
BEA) anyagán vizsgáljuk e jelölők használatát a nem, a műfaj, a gazdagegységhez
viszonyított pozíció, valamint a kifejtett vélemény jellege (értékelés, valószínűség stb.)
mentén. A korpuszelemzést kérdőíves vizsgálat egészíti ki, amelyben anyanyelvi
magyar beszélők attitűdjeit vizsgáljuk a kérdéses véleményjelölők különböző
használati módjaival kapcsolatban.
Főbb hipotéziseink:
1) A jelölő pozíciója összefügg annak pragmatikai erejével: a kezdő és közbülső
helyzet inkább erősíti, a záró pozíció viszont tompítja a vélemény, ill. egyet nem
értés erejét (cf. Aijmer 1997).
2) Az előbbi a jelölőtől magától is függ: az azt hiszem kevésbé asszociálódik a
határozott vélekedésekkel és konfrontációval, mint a szerintem.
3) A szerintem inkább kapcsolódik értékelést, az azt hiszem pedig valószínűséget,
következtetést kifejező gazdagegységekhez, ami eredeti jelentésük
sajátosságaival és történeti változásaikkal magyarázható.
Korpuszok
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