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A METAPRAGMATIKAI TUDATOSSÁG JELZÉSEI 
SZÁMÍTÓGÉP KÖZVETÍTETTE TÁRSALGÁSI 

NARRATÍVÁKBAN 

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 

Bevezetés 
A tanulmány az internet közvetítette spontán írásbeliségben megjelenő 

történetelbeszélésekben vizsgálja a metapragmatikai tudatosság megjelenését 
és ennek jellemző mintázatait. Első lépésként a vizsgálat elméleti háttér-
feltevéseit explikáljuk. Társas kognitív nyelvészeti kiindulópontból a narratív 
diskurzusokat mint közös figyelmi jeleneteket, a történeteket pedig mint 
referenciális jeleneteket mutatjuk be, ennek kontextusában értelmezve a 
metapragmatikai tudatosság, vagyis a nyelvi tevékenységhez való reflexív 
viszonyulás jelenségét. Ezt követően korpuszvizsgálat alapján mutatjuk be a 
számítógép közvetítette társalgási narratív diskurzusok egyik legjellegzete-
sebb műfajspecifikus jellemzőjét: a történetmondás szituáltságának a reflek-
táltságát, azaz a komplex narratív nyelvi tevékenységre történő reflexiók 
működését. A korpusz és a vizsgálati szempontok bemutatását követően 
ismertetjük az empirikus vizsgálat eredményeit. A tanulmányban a legtipiku-
sabb nyelvi megvalósulásokra irányítjuk rá a figyelmet: egyrészt a metaprag-
matikai tudatosság jelzéseinek jellegzetes típusaira, másrészt a metapragmati-
kai jelzések szemantikai kidolgozottságára, harmadrészt a jelzéstípusoknak a 
narratívákon belüli elhelyezkedésére fókuszálunk. A tanulmányt a legfonto-
sabb következtetések, tanulságok levonása zárja. 

Elméleti háttér 
A funkcionális kognitív nyelvészet egymással termékeny diskurzust folyta-

tó nyelvleírási modelleket foglal magában, amelyek közös jellemzője, hogy a 
nyelvtant nem autonóm rendszerként értelmezik, hanem a beszédtevékenység 
felől közelítik meg, lényegi szerepet tulajdonítva az abban szerepet kapó 
kognitív folyamatoknak (l. pl. Croft–Cruse 2004; Geeraerts–Cuycens eds. 
2007; Evans–Poursel eds. 2009; Kövecses–Benczes 2010; Tolcsvai Nagy 
2013). A nyelvi rendszer elemeinek működését így a mindenkori beszélő 
nézőpontjából, természetes diszkurzív közegükből kiindulva, a jelentéskép-
zésben betöltött szerepüket előtérbe helyezve mutatják be (Tolcsvai Nagy 
2010: 11–13). Ugyanakkor ezek a modellek kérdésfeltevéseikben és közelí-
tésmódjaikban részben el is térnek egymástól. Az utóbbi időszakban több 
elméleti munka – elsősorban bizonyos társas-lélektani, illetve pragmatikai 
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belátások hatására – a nyelv funkcionális kognitív leírásában a hangsúlyt a 
nyelvi megismerés társas (interakciós és interszubjektív) alapjaira, illetve an-
nak következményeire helyezi (l. pl. Sinha 1999, 2009; Tomasello 2002, 2003, 
2011; Croft 2009). Ez a társas kognitív nyelvészeti kiindulópont termékenyen 
összehangolható azzal a pragmatikai nézőponttal, amely a nyelvhasználat 
kognitív és szociokulturális feltételeit együttesen, egymásra vonatkoztatva 
láttatja, a nyelvhasználatot társas megismerő tevékenységként írja le, és a 
kontextusfüggő, dinamikus jelentésképzés problémáját helyezi a középpontba 
(l. Verschueren 1999; Sandra et al. eds. 2009; Tátrai 2011, 2013). 

A kontextusfüggő, dinamikus jelentésképzés folyamatának a közös figyel-
mi jelenetként megvalósuló diskurzusok biztosítanak keretet (l. Tomasello 
2002; Sinha 2005). A diskurzusokat ugyanis – legyenek azok akár minden-
napi társalgások, akár irodalmi szövegek – általánosságban jellemzi, hogy 
résztvevőik valamely természetes nyelv (vagy nyelvek) közegében interakci-
óba lépnek egymással, és a másik figyelmének irányításával, illetve követé-
sével együttesen hozzák létre azokat a referenciális jeleneteket, amelyekkel a 
kommunikációs igényeik kielégítését célozzák meg (vö. Verschueren 1999; 
Verschueren–Brisard 2009). A közös figyelmi jelenet tehát a szimbolikus 
nyelvi kommunikáció alapvető feltétele, az abban való részvétel olyan 
interszubjektív emberi tevékenység, amelyben lehetővé válik a másik figyel-
mének ráirányítása a világ dolgaira és eseményeire (a referenciális jelenetre) 
és ezáltal mentális irányultságának (figyelmének, megértésének) befolyásolá-
sa (bővebben l. Tátrai 2011: 29–35). A nyelvi szimbólumok így a világgal 
kapcsolatos tapasztalatok fogalmi konstruálásának különböző lehetőségeit te-
remtik meg (l. Langacker 2008: 55–89; Verhagen 2007). A nyelvi szimbólu-
mok egyfelől leképezik a fogalmilag különféleképpen megkonstruált tapasz-
talatokat, másfelől kezdeményezik is a tapasztalatok különböző fogalmi 
konstruálásait (l. Sinha 1999). Természetesen nincs ez másként a történetek 
elmesélésekor sem. 

Számos olyan narratív diskurzus létezik, amelyek meghatározó jellegzetes-
sége, hogy bennük, illetőleg általuk a világgal kapcsolatos tapasztalatainkat 
úgy konstruáljuk meg fogalmilag, és tesszük mások számára hozzáférhetővé 
nyelvileg, hogy azok történetekké szerveződnek. Habár a nyelvi megismerést 
tekintve is fontos tanulsága van annak, hogy a tapasztalatok narratívaként tör-
ténő fogalmi konstruálására más médiumok is lehetőséget adnak (l. Herman 
2009), itt a figyelemirányítás kérdése a szimbolikus nyelvi kommunikáció 
narratív diskurzusaival összefüggésben merül fel. A történetek megértése 
sajátos értelmezői viszonyulást követel meg a befogadótól (hallgatótól, olva-
sótól), mivel a nyelvi szimbólumokból kiindulva olyan – jellemzően 
perceptuálisan nem megfigyelhető – referenciális jelenetet kell konceptuáli-
san feldolgoznia, amelyben a szereplőket térben és időben nyomon tudja 
követni, a cselekvéseik és a velük történtek között időbeli és oksági összefüg-
géseket tud találni (Brown 1994: 15–28). A narratív diskurzus során alkalma-
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zott nyelvi szimbólumok referenciális értelmezése, vagyis a közös figyelmi 
jelenet interszubjektív kontextusában történő episztemikus lehorgonyzása 
ennélfogva szorosan összefügg a diskurzusvilágban történő tájékozódás lehe-
tőségeivel, a történetmondó perspektívájának a működésével. A narratív dis-
kurzusokban történetként megjelenő referenciális jelenet megértésére ugyanis 
alapvető befolyással van az, hogy a diskurzus résztvevői közül ki és hogyan 
irányítja a tapasztalatok fogalmi megkonstruálását, a referenciális jelenet 
feldolgozását, azaz ki és hogyan jelöli ki, hogy honnan reprezentálódnak az 
elbeszélt események. Eszerint az alapvető kérdés, hogy honnan és hogyan 
konstruálódik a történet szereplőinek konceptuálisan feldolgozható fizikai és 
társas világa, amelyben a szereplők cselekvései és a velük történtek megvaló-
sulnak, valamint a mentális világuk, amelyben a szereplők aktív tudati folya-
matai zajlanak (l. Tátrai 2011: 171–189; vö. még Bruner 1986: 14). E tanul-
mányban azonban a központi kérdésünk nem az, hogy mi és hogyan irányítja a 
figyelmünket akkor, amikor megkíséreljük megérteni a különböző története-
ket, hanem az, hogy mindez hogyan válhat metapragmatikai reflexió tárgyává. 

A metapragmatikai tudatosság fogalma a diskurzus résztvevőinek reflexív 
viszonyulását jelöli a nyelvi tevékenységhez, illetve az annak közegében zajló 
dinamikus jelentésképzéshez (bővebben l. Tátrai 2011: 119–125). Az éppen 
megnyilatkozó személyek ugyanis reflexió tárgyává tehetik a saját, a másik, 
illetőleg az egyéb harmadik személyek megnyilatkozói, illetve befogadói 
tevékenységét, továbbá reflektálhatnak magára az éppen folyó diskurzusra, 
illetve annak szerveződésére is. Mindez azt jelenti, hogy a résztvevők képesek 
reflexíven viszonyulni a különféle nyelvi reprezentációkhoz és a velük 
összefüggő társas kognitív folyamatokhoz, illetőleg szociokulturális elvárá-
sokhoz. A metapragmatikai tudatosságnak vannak megfigyelhető nyelvi nyo-
mai, amelyeket metapragmatikai jelzéseknek nevezünk. A metapragmatikai 
jelzések szemantikai kidolgozottsága ikonikus összefüggést mutat a tudatos-
ság mértékével, hiszen a metapragmatikai reflexiók nagyobb mértékű szeman-
tikai kidolgozottsága a megnyilatkozó nagyobb mértékű metapragmatikai 
tudatosságáról tanúskodik. A metapragmatikai tudatosság ugyanakkor nem 
egyszerűen nyelvi jelzések alkalmazását jelenti, hanem a résztvevők külön-
böző mértékű reflexív viszonyulását a közös nyelvi tevékenységükhöz, a dina-
mikus jelentésképzéshez, amelyre e jelzésekkel a megnyilatkozó felhívja a 
figyelmet. 

Anyag és módszer 
A vizsgálat korpuszát egy, az internet közvetítette műfaj szolgáltatta, az 

úgynevezett tematikus topik, jelen esetben egy, a történetelbeszélést közép-
pontba állító diskurzus. A tér-idő és a résztvevői szerepviszonyokat illetően 
fontos megjegyezni, hogy a megnyilatkozók és a befogadók soha nincsenek 
ugyanabban a fizikai térben, és a sikeres diskurzushoz nincsen szükség arra 
sem, hogy ugyanabban az időben legyenek, hiszen a megnyilatkozások archi-
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válódnak, visszakereshetők és újra feldolgozhatók. A megnyilatkozók ano-
nim módon jelennek meg a társalgásban, többnyire nem ismerik egymást, így 
alapvetően a nyelvi megnyilatkozásaik révén ítélik meg egymást. Annak, 
hogy ezt a korpuszt választottuk a vizsgálathoz, az alapvető oka az volt, hogy 
a magyar nyelvre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre olyan spontán be-
szélt nyelvi anyag, amelyben a történetmondás bármilyen funkcionális kogni-
tív pragmatikai aspektusból vizsgálható lenne. Azok a szövegek azonban, 
amelyek az internet közvetítette spontán írásbeliséget (l. Petykó 2012) képvi-
selik, például a chat, a fórumszövegek vagy a kommentek, megfelelő anyag-
mennyiséget biztosítanak. (A spontán írott nyelv terminust Petykó Márton 
[2012] javasolta a magyar szakirodalomban korábban használt netnyelv, má-
sodlagos írásbeliség vagy írott beszélt nyelv terminusok helyett.) 

Az általunk korpuszként használt szöveg címe: Beégésem története. 
Az egyik legnagyobb magyar hírportál, az Index fórumán található, kizárólag 
magyar nyelvű megnyilatkozásokat tartalmaz (http://forum.index.hu/Article/ 

showArticle?t=9017476&la=125481821). A topik elindítója a következőképpen 
tematizálja célját az első megnyilatkozásban: 

(1) Széleskörű tapasztalat, hogy személytelenül az ember sokkal köny-
nyebben beszél számára kellemetlen dolgokról is, sokkal hajlamo-
sabb az öniróniára. Nos, ez a témakör igazolhatja a fenti véleményt. 
Arra kérek ugyanis minden ide látogatót, osszátok meg a többiekkel 
életetek legnagyobb leégéseinek történetét, amikor tényleg ott állta-
tok megszégyenülve, és mindenki rajtatok röhögött. Minél nagyobb 
az égés, annál jobb a sztori! 

A diskurzus 2000 májusában indult el, és a tanulmány írásának idején 
26 095 hozzászólást tartalmaz. A megnyilatkozások 83,6%-a a tematizálás-
nak megfelelően történetelbeszélés, ezt egészítik ki diszkurzív módon a 
történetekre reagáló hozzászólások, megnyilatkozások, esetenként a témától 
eltérő társalgások. A fenti diskurzusból 200 hozzászólás 228 narratív 
történetelbeszélését választottuk ki a vizsgálathoz, ezeket időrendi sorrendet 
követve számozással külön fájlban rögzítettük. A történetek átlagosan 230 
szövegszót tartalmaznak, a legrövidebb 36, a leghosszabb 425 szóból áll. A 
megállapításaink szándékosan a legjellegzetesebb kvalitatív jellemzőket 
veszik sorra, egy árnyaltabb, részletező, kvantitatív szempontokat is 
érvényesítő vizsgálat megalapozásaként. Az elemzés során módszertanilag 
úgy jártunk el, hogy három, egymással összefüggő szempontból vizsgáltuk 
meg a narratív nyelvi tevékenységre történő metapragmatikai reflexiókat. (A 
metapragmatikai reflexiók vizsgálata a korábbi magyar nyelvű 
szakirodalomban szépirodalmi narratívák vonatkozásában történt meg, l. 
Tátrai 2002.) Az elemzési szempontok a következők voltak: a) Milyen típusú 
metapragmatikai jelzések fordulnak elő a vizsgált narratív 
megnyilatkozásokban? b) Mi mondható el a korpuszról a metapragmatikai 
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reflexiók szemantikai kidolgozottságának tekintetében? 
c) A történetmondás melyik pontján, az elején, közben vagy a végén 
helyezkednek-e el a metapragmatikai jelzések egyes típusai? 

A három szempont nem egymástól elkülönülten, hanem sajátos összefüg-
gésrendszerként reprezentálható, amely ily módon összetett mintázatok fel-
vázolására is lehetőséget ad az internet közvetítette történetelbeszélés vonat-
kozásában. 

Eredmények 
A vizsgált narratívák általános jellegzetessége, hogy magára a beszédese-

ményre számos, műfajspecifikus utalás történik. Az, hogy a történetmondó 
nyelvi tevékenysége metapragmatikai reflexió tárgyává válik, kiemelt, feltű-
nő jellegzetessége az internet közvetítette történetelbeszélésnek. Egyértelmű-
en megállapítható, hogy a metapragmatikai tudatosság mértéke nagyfokú, a 
diskurzus erőteljesen kiaknázza a nyelvi tevékenységre történő reflektálás le-
hetőségét: a 228 történetelbeszélésből mindössze 16 nem tartalmaz a törté-
netmondás aktusára reflektáló metapragmatikai jelzést, azaz 212 esetben talá-
lunk szemantikailag különböző mértékben kidolgozott reflexiókat a narratív 
szituációra. Az alábbiakban a különböző reflexiótípusokra fókuszálunk rész-
letesebben, és ezek alapján mutatjuk be a metapragmatikai tudatosság mintá-
zatát az internetes történetelbeszélésben, a szemantikai kidolgozottság szere-
pére is kitérve. 

A metapragmatikai tudatosság jelzéseinek jellegzetes típusai 
1. A történetmondói tevékenységre történő reflexió, amelynek legnyilván-

valóbb jelölői az egyes szám első személyű mondást jelentő igék és az ezek-
kel konstruált, személydeixissel lehorgonyzott szerkezetek (ehhez l. Tátrai 
2011: 131–135; Laczkó–Tátrai 2012: 236–243) (a példákat eredeti helyes-
írással közöljük): 

(2) Hali, én is mondok egyet. Nem annyira égő, inkább vicces. 

(3) Ígéretemhez híven megosztom pár beégésem veletek. 

(4) Mindenkinek, illetve neked Gro, „megtérésed” örömének okán egy 
saját történettel hozakodnék elő, remélem nem fogok csalódást okoz-
ni. 

(5) Hu, csak azért írok, mert az előbbi óvszeres sztorin enyhébb 
röhögőgörcsöt kaptam… 

(6) Na nyomok még egyet. Van bőven. 

(7) Na akkor en is elohozakodok eggyel. Eleg kemeny beeges volt, 
raadasul nem is az en hibambol. 
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A történetmondó profiláltan ekkor saját nyelvi tevékenységére reflektál, 
nyelvi tevékenységének előtérbe kerülését a mondást jelentő igék 
reprezentálják: elmondok még egyet; megpróbálom szavakkal visszaadni; 
megosztom pár beégésem; írogatok ide történetet; saját történettel 
hozakodnék elő; idemásolom a sztorit; előhozakodok eggyel; riogatlak titeket 
a történetemmel; remélem, még nem mondtam el nektek; régen szóltam 
hozzá, gazdagítom a fórumot.  

2. A történetbefogadói tevékenységre történő reflexió, amelynek jelzései a 
korpuszban jellemzően elsősorban a többes szám második személyű ugyan-
csak személydeixissel lehorgonyzott formák: 

(8) kb. 10-12 évvel ezelőtt cirkusz jött a faluba, ahol akkor laktam. tudjá-
tok, az a csóró fajta cirkusz, aminek fő attrakciója egy darab rühes, 
fogatlan teve szokott lenni 

(9) Ti akartátok: Balatonlelle, 2000 nyara 

(10) El tudjátok képzelni a szituációt, amikor megálltam a piros lámpánál, 
a körülöttem lévő autósok megdöbbent, vagy inkább lenéző tekintet-
tel bámultak, mivel úgy tűnt, hogy valami állat nyomja veszettül a 
gázt, hogy mindenkit letoljon az útról 

(11) Tudnotok kell, hogy idegeneket néha még akkor sem engedtünk be, 
ha többen voltunk, nemhogy csak én egyedül. 

(12) Na akkor ezt figyeljétek: Kanadában jártunk még úgy 6 éve. 

(13) Mostmár nem is tunik annyira jónak, de higgyétek el, akkor baromi 
ciki volt. 

Ebben az esetben jellegzetesen a befogadó mentális tevékenységére 
kognitív igékkel reflektál a megnyilatkozó: tudjátok; ti akartátok; na ezt 
figyeljétek; na akkor kapaszkodjatok; talán emlékeztek; ezt add össze; hát ez 
fogjátok meg. 

3. A történetmondás mint esemény is válhat reflexió tárgyává, akár a törté-
netmondói nyelvi tevékenység, akár a befogadói kognitív tevékenység ki-
emelésével: 

(14) ezt nehéz lesz szavakban visszaadni  

(15) Azt még tudni kell, hogy ekkor már a két lány két éve tanult németül 
a suliban 

(16) mondani se kell, hogy a hölgyemény pont az első szótagnál kezdett 
odafigyelni arra, hogy mi folyik a telefonvonalban 

(17) kár, hogy itt nem lehet érzékeltetni a hangsúlyt 
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Ilyenkor a történetmondót, illetve a befogadót nem a személy-, hanem az 
idődeixis művelete horgonyozza le az adott szituációban a jelen idejű 
igealakok használatával (l Tátrai 2011: 139–142). E metapragmatikai 
reflexiók a mondást jelentő vagy kognitív igeneveket tartalmazó 
szerkezetekként konstruálódnak meg a megnyilatkozásban (lehet, hogy ezt 
nem kellene elmesélni; remélem, érthető lesz). 

4. Sajátos metapragmatikai tudatosságot képvisel az a helyzet, amikor a 
történetmondói reflexió arra vonatkozik, hogy a beszélő nem saját maga által 
átélt eseményt mesél el. Ez tekinthető az idézés olyan formájának, amelyben 
a történet újramondására és egyben másvalakinek a narratív tevékenységére 
reflektál a megnyilatkozó: 

(18) Egy ismerősöm mesélte ezt: 

(19) haverok mesélték a következő sztorit, szerintem nem igaz (őket is-
merve), de nem is ez a lényeg 

(20) Nagybátyám beégése, máséval tündökölni könnyebb, nem? 

(21) En meg itt (is) uj vagyok tehat... nem az en sztorim nem rolam fog 
szolni! 

Ennek anyagunkban relatív nagy számát és az újramondás jelzésének erős 
előtérbe helyezését az is indokolja, hogy az internetes topik a 
megnyilatkozók saját tapasztalatainak a megosztását kéri, ahogy ezt már a 
címével is tematizálja. Példák még az idézésre reflektáló metapragmatikai 
jelzésekre, azaz a történetmondás történetére: tesóm mesélte egyszer; a 
következő történet egy buszvezető ismerősömmel esett meg; kolléganőm 
mesélte, hogy mi történt a férjével meg a közös fiúkkal. 

5. A saját vagy másik (korábbi, esetleg későbbi) narratívára történő refle-
xiók diskurzusdeixisek alkalmazásával válnak lehetővé (l. Tátrai 2011: 142–
144; Laczkó–Tátrai 2012: 248–250), amelyek vonatkozhatnak magára a tel-
jes történetre, de annak egyes részeire is. Az ilyen reflexió jellemzően az ez 
mutató névmással valósul meg. Az egyik jellemző eset a névmás önálló 
használata: 

(22) ez ma történt  

(23) erről eszembe jutott egy másik történet  

(24) Ezt nehéz lesz szavakban visszaadni, de megpróbálom... 

(25) Ebből is látszik, hogy régi történet. 

(26) Ez később még fontos lesz.  
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A másik lehetőség, amikor a névmási elem összekapcsolódik egy már 
határozott névelővel lehorgonyzódó főnévvel, amely magát a történetet 
konstruálja meg fogalmilag valamilyen formában: ez a történet (sztori, eset, 
ízelítő, epizód, beégés). Minthogy a határozott névelő lehorgonyozza a 
főnevet a szerkezetben, a névmás diskurzusdeixisként funkcionáló 
metapragmatikai jelzéssé válik, amely a következőkben elmesélt történetre 
reflektál kataforikusan (ritkábban anaforikusan), elsődleges szerepe a 
diskurzus szerveződésére történő reflektálás. A referenciális jelenet egészére 
vagy részére reflektáló szerkezet ugyanakkor elliptikus is lehet. 

(27) Nem égés, de jó! 

(28) Logikus, nem?  

(29) Friss termés, de nem én égtem.  

Ezekben a ritkábban előforduló esetekben a közelre mutató névmás nem 
vesz részt a metapragmatikai reflexió megkonstruálásában. A diskurzusdeixis 
funkciójú elemeknek természetesen csak egyik legjellegzetesebb 
megvalósulása a mutató névmásnak ez a használata. Néhány további példa:  

(30) A barátom mesélte következő sztorit  

(31) oké, legyenek katonasztorik, az első:  

6. A metapragmatikai jelzések közé tartoznak még a különféle 
diskurzusjelölők (nos, na, namost, szóval, hát, ugye), amelyek ugyancsak 
magára a diskurzusnak a szerveződésére reflektálnak, szekvenciákra osztják, 
és egyfajta kapcsolófunkciójuk van a diskurzusrészek között, így fontos 
szerepet töltenek be a figyelemirányításban: 

(32) Szoval par honappal ezelott Perthben (Ausztralia) tanultam es akko-
riban probalgattam angolul beszelni… mar amennyire. 

(33) Nos, ott vagyunk, nem rohanunk, videozgattunk kicsit, stb. 

(34) Na, akkora már eléggé döglődtünk, de még volt pénzmag. 

(35) Akkor leesett a dolog, sűrű bocsánatkérés... Hát égett a fejem. 

Ezek a metapragmatikai jelzések, amelyekre a vizsgált narratív 
megnyilatkozások is számos példát szolgáltatnak, többnyire erősen 
deszemantizáltak. 

A metapragmatikai jelzések szemantikai kidolgozottsága 
Elemzésünk másik szempontja a típusok vizsgálata mellett a szemantikai 

kidolgozottságra vonatkozik, elsődlegesen a kidolgozottság fokára. A fokoza-
tiság skalaritást feltételez, és alapvetően megállapítható, hogy a személy-
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deixisként vagy szituatíve lehorgonyzottan megvalósuló metapragmatikai 
reflexiók képviselik a szemantikailag leginkább kidolgozott pólust (ilyenek 
például az egyes szám első személyű mondást jelentő igét vagy a második 
személyű kognitív igét tartalmazó megnyilatkozások; l. 1. és 2. típus), a 
legkevésbé kidolgozottak pedig értelemszerűen a deszemantizálódott semati-
kus diskurzusjelölők (l. 6. típus). Köztes fokozatot mutatnak a személydeixis-
sel le nem horgonyzott történetmondói tevékenységre reflektáló megvalósu-
lások, valamint a mutató névmási diskurzusdeixis. Ebben a kérdéskörben 
azonban a fenti általánosítható megállapítások mellett még szükség lesz 
további árnyalásra. Most nézzünk meg három jellegzetes példát: 

(36) Itt az ideje, hogy én is gazdagítsam ezt a fórumot egy beégéssel, ami 
nem az enyém, ezt a sztorit a barátom mesélte el nekem. 

(37) Logikus, nem? 

(38) A doktornő a legkisebb betegségre is vagy háromféle gyógyszert fel-
írt. Nomármost, az én influenzámra is kaptunk egy csomót. 

Az (36) példában a beszélő történetmondói tevékenysége a személyes 
névmás és az igei személyrag folytán lehorgonyzódik, a gazdagítsam a 
fórumot szerkezet explikálja a történetmondás tevékenységét. Ezzel a 
történetmondó objektiválja saját nyelvi tevékenységét benne saját magával, a 
referenciális jelenet részévé teszi. Így a referenciális jelenet nemcsak a 
történetből (a megfigyelt jelenetből) áll, hanem egy metaszintet (a 
megfigyelői jelenetet) is magában foglal, amely az elbeszélt eseményeket 
megjelenítő elemi mondatoktól elkülönülő elemi mondatként reprezentálódik 
(l. Tátrai 2011: 121; vö. Langacker 2002). Mindemellett a közös figyelmi 
jelenetből a történet maga is objektiválódik a beégés és a sztori megjelöléssel, 
a beszélő továbbá egy diskurzusdeixissel explikálttá teszi a 
beszédcselekmény terét (ezt a fórumot), és reflektál arra, hogy a történet 
újramondása történik, a történet kitől ered, és hangsúlyossá is teszi, egy 
tagadó formával személydeixissel lehorgonyozva, hogy nem a saját 
tapasztalata (nem az enyém). Ha csak a metapragmatikai tudatosság reflexióit 
vesszük, nemcsak magas szemantikai kidolgozottsági fokozatról 
beszélhetünk, hanem a reflexió komplex is, hiszen a történetmondói 
tevékenység mellett a történet idézettségére is reflektál. 

A (37) példa ugyancsak komplex ebben a vonatkozásban, hiszen reflektál 
magára a referenciális jelenetre (elliptikusan), valamint a befogadó mentális 
megértői tevékenységére (logikus). Mindezt azonban személydeixisssel nem 
horgonyozza le, pusztán a jelen idő lehorgonyzó szerepe jelzi a metapragma-
tikai funkciót (a történetek jellemzően a múltban horgonyzódnak le). Így 
szemantikailag kevésbé kidolgozott megvalósulásnak tekinthető, de a mondat 
a megfigyelői jelenetet itt is objektiválja. 
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A (38) példa egyértelmű diskurzusjelölő elemet tartalmaz, sem a kidolgo-
zottság foka (deszemantizált elem), sem komplexitása nem nagyfokú, szerepe 
a szekvenciaváltás a doktornő jellemvonásának ábrázolásáról az események 
menetére. 

A metapragmatikai tudatosság jelzéseinek elhelyezkedése 
Végezetül azt tekintjük át röviden, hogy a metapragmatikai reflexiók elhe-

lyezkedése a narratívákhoz képest milyen jellegzetes mintázatot mutat az in-
ternetes történetelbeszélésben. 

A szöveg kezdetén található a legtöbb metapragmatikai jelzés, amelyek sze-
mantikai kidolgozottságukat tekintve a többi helyzethez képest, mind komple-
xitásban, mind fokozatiságukban a leginkább kidolgozottak, a történetmondó 
deiktikusan lehorgonyzódik, és a nyelvi tevékenység a mondást jelentő 
igékben is meglehetősen gyakran kifejeződik. Ugyancsak gyakori emellett a 
diskurzusdeiktikus utalás a történet egészére az ez névmással vagy ennek 
kifejtő formájában, a történet szemantikailag kidolgozottabb objektivizáció-
jával (ez a történet). A korpuszban csak itt található a történet idézettségére 
vonatkozó metapragmatikai reflexió. A történetmondó nyelvi tevékenységénél 
sokkal kisebb számban történik reflexió a befogadói tevékenységre, amelyek 
megjelennek, azok viszont többnyire szemantikailag kidolgozottan, lehorgo-
nyozva. Példák: 

(39) Ground, csak azért, mert itt ölég sok szegedi van, ide írom be a szto-
rit. 

(40) Ez még általánosban történt, az egy órás úttörőünnepségek idején. 

(41) A kolléganom mesélte, mi történt a férjével, meg a közös fiúkkal. 

(42) talán emlékeztek a régi szép időkre (4-5 éve), mikoronis a városban 
az éjszakai mulatozások éjfélkor azzal értek véget, hogy kidobták az 
embert a bezárni vágyó szeszharapóból 

Ezzel szemben a történet zárásaként már sokkal ritkábban jelennek meg a 
metapragmatikai jelzések, a mennyiségi különbség jelentős, körülbelül egy-
harmaddal kevesebb, mint a kezdő helyzetben. Ekkor vagy az addigi beszéd-
tevékenységre történik visszautalás, vagy a következő lehetséges beszédte-
vékenységre előreutalás, vagy a narratív megnyilatkozás zárása explikálódik 
elsősorban. Az első esetben a visszautalás jellegzetesen szemantikailag ki-
fejtetten a megelőző történetmondói tevékenységre vagy diskurzusdeixissel a 
referenciális jelenet egészére reflektál, azt téve explicitté, hogy a történet-
mondó megfelelt a műfaji követelményeknek (ez nekem elég égés volt), kivé-
telesen ritka a befogadói mentális tevékenységére történő reflexió vagy a 
metapragmatikai idézés. Jellegzetes záró névmási diskurzusdeixissel történik 
annak a jelzése, hogy vége a referenciális jelenetnek vagy a közös figyelmi 
jelenet is lezárult (ennyi). 
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(43) Na ennyit errol. MAjd ha meg eszembe jut mondok. Mer szivni 
szivtam eleget :) 

(44) Szóval... ennyi... a következőt talán majd legközelebb. 

(45) Hát ezt fogjátok meg! Durva, mi? 

(46) Mindezt Megyerinétől, a kolesz kezdetektől fogva fungáló igazgató-
nőjétől hallottam. 

Jelentős mennyiségű a metapragmatikai jelzés szöveg közben, ezek 
azonban körülbelül 80%-ban sematikus jelentésszerkezetű diskurzusjelölők. A 
más típusú metapragmatikai reflexiók közül nagyobb számban találunk még 
névmási diskurzusdeiktikus elemeket a referenciális jelenet egyes részeire 
reflektálva, a történetmondói tevékenység reflexiója azonban nem jelenik 
meg, a befogadói tevékenységre reflektálás viszont kis számban előfordul:  

(47) Rögtön hívja a hölgyet, akihez jött, erre kitalálhatjátok, ki lépett ki az 
ajtón.  

Az elrendeződési mintázat gyakoriságának vélhetően az az oka, hogy ha-
bár a topik erőteljes tematizáltsága és a számítógép képernyőjén az írott 
megjelenésű szöveg elrendeződése kevéssé kívánná meg a történetelbeszélés 
kezdetének és végének metapragmatikai jelzését, a műfaj hagyományozódó 
sémái, a figyelemirányítás jelölésének beszélői igénye azonban különösen a 
kezdet jelölésében a narratív szituáció reflektáltságát eredményezi. 

Következtetések 
A vizsgálat során olyan – a funkcionális kognitív pragmatika háttérfeltevé-

seit érvényesítő – modellt vettük alapul, amely a történetként megkonstruált 
referenciális jelenet szerveződését a közös figyelmi jelenet interszubjektív 
kontextusához való viszonyából kiindulva értelmezi. Az internet közvetítette 
spontán írásbeliségben megjelenő történetelbeszélésben korpuszmintán ele-
meztük a metapragmatikai tudatosság megjelenését, amelyet elsősorban a ref-
lexió típusa szerint részletezve és a szemantikai kidolgozottság fokozatisága 
alapján vizsgáltunk, majd a történetben elfoglalt helyzetük szerinti mintázatot 
igyekeztünk kimutatni. Eszerint a történetelbeszélői nyelvi tevékenységre és 
a befogadói mentális tevékenységre történő reflexiók a legkidolgozottabban 
és nagy gyakorisággal a történet elejét jellemzik, a történet elmesélése köz-
ben a diskurzusjelölők dominálnak, a záró részben ismét visszatérnek a 
történetelbeszélői reflexiók, ám jóval kisebb számban, szemantikailag kevés-
bé kidolgozottan. A névmási diskurzusjelölők mindegyik részben megtalálha-
tók, de jelentősen nagyobb a számuk a kezdő részben, mint a záróban, ahol a 
referenciális jelenet egészére reflektálnak, szemben a közbülső helyzettel, 
ahol pedig kizárólag a referenciális jelenet részeire történik reflexió. A fenti 
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megállapítások alapvetően műfajspecifikusak, ám a mintázatok, azok elhe-
lyezkedése, szemantikai kidolgozottságuk mértéke vélhetően követi a spon-
tán beszélt nyelvi társalgások során kialakult sémákat, azaz ezek a sémák 
olyan szövegműfajokban is továbbhagyományozódnak, amelyek kevéssé 
igényelnék meg a megjelenésüket. Mivel azonban erre vonatkozó pontos ku-
tatások még nem történtek, az összevetés, a hasonlóságok és a különbségek 
korpuszalapú vizsgálata a kutatás következő lépése kell, hogy legyen. 
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