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1. A tanulmány a funkcionális kognitív szemantika1 és a pragmatika mint szemléletmód2 

együttes érvényesítésével a közös figyelmi jelenetben megvalósuló idézést mint egy megle-

vő és nyelvileg reprezentált esemény újrakonstruálását értelmezi.3 Az idéző adaptív tevé-

kenységét előtérbe helyezve az újrakonstruálás folyamatát és jelentőségét vizsgálja abból a 

célból, hogy szemléltesse, a diskurzusokban miként találkozhat a befogadó a közös figyel-

mi jelenetként megvalósuló idézésben az idézetként funkcionáló szövegrésszel, miközben 

megérti és értelmezi azt. 

A tanulmány az idézés újrakonstruálásként történő értelmezése után (2.) annak folya-

matát, jelentőségét és lehetőségét először az idéző részre koncentrálva szemlélteti (3.). 

Az elsődleges (3.1.) és a másodlagos (3.2.) figura megalkotásának és működésének vizs-

gálata után azt mutatja be, hogy az idézet hozzáférhetővé tétele során miként jelenik meg 

a KÖZLÉS4 aktusára való reflektálás (3.3.). Majd az idézet kontextualizációjának mértékét 

a metapragmatikai tudatossággal összekapcsolva vizsgálja (3.4.). Mindezek után az idé-

zetre fókuszál, és az idézési módok alkalmazásának kérdését vizsgálja (4.). Végezetül a 

tanulmánynak módja nyílik arra, hogy összegezze, az idéző adaptív tevékenysége miként 

befolyásolja az idézet hozzáférhetővé tételét és befogadását (5.).  

 

2. Az idézés esetében nem csupán egy esemény, hanem egy nyelvileg megkonstruált5 

esemény feldolgozása és fogalmi megalkotása történik. Az idézés létrehozásánál a szö-

vegalkotó a nyelvi reprezentációt feldolgozza, majd az így létrehozott diskurzust, illetve 

annak egy részletét az idézés nyelvi lehetőségén keresztül hozzáférhetővé teszi mások 

számára. A szövegalkotó tehát az idézés folyamatának egy pontján éppúgy befogadója az 

idézni kívánt diskurzusnak, mint később saját diskurzusának. Diszkurzív viszony nemcsak 

a szövegalkotó és a befogadó között, hanem a szövegalkotó és az idézésre szánt diskurzus 

között is létesül. Az idézés megalkotásakor az idéző ugyanakkor interpretálóvá válik, aki 

kiszakítva az eredeti kontextusából a feldolgozott és az idézésre előkészített szövegrészt, 

azt új, általa megalkotott kontextusba helyezi át. Idézéskor tehát nem csupán egy esemény 

konstruálása történik, hanem újrakonstruálás, újrakontextualizálás: egy, a feldolgozás, az 

értelmezés által létező szöveg idézetként való újraalkotása. Ezen folyamat során az eredeti 

diskurzust tekintve jelentéseltolódás mehet végbe.  

A jelentéseltolódás fokozat kérdése. Az idézés megalkotása során ugyanis az idéző az 

idézésre szánt és az adott diskurzussal, valamint a befogadóval diszkurzív viszonyba kerül-

ve folyamatos döntéseket hoz arról, hogy az eredeti diskurzus tartalma közül mit, hogyan és 

milyen mértékben rögzít, tesz explicitté, és ezt milyen perspektívából teszi elérhetővé. 

 
1  TOLCSVAI NAGY 2010; 2017, 207–466. 
2  VERSCHUEREN 1999; TÁTRAI 2011, 2017. 
3  Vö. CSONTOS 2012, 2016. 
4  A fogalmakat a tanulmány – a kognitív nyelvészet hagyományait követve – kiskapitálissal jelöli.  
5  Lásd LANGACKER 2008, 55; TOLCSVAI NAGY 2010, 30–31. 
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Ezáltal eltérő fokon válhat explicitté az idéző tevékenységre történő reflektálás, de mind-

emellett az eredeti diskurzus vagy annak egy részlete is eltérő mértékben és az eredeti kon-

textusában funkcionáló jelentéséhez képest módosult, de sokkal inkább az adott diskurzus-

hoz igazított, adaptált, aktualizált jelentésben jelenhet meg.  

Az idéző adaptív tevékenysége az idézés kidolgozása során a következő tényezőkre ter-

jedhet ki: (a) az eredeti diskurzus kiemelése az eredeti kontextusból, (b) az eredeti diskur-

zusból az idézni kívánt diskurzusrész kiválasztása, (c) az idézést jellemző nézőpontszerke-

zet megválasztása, (d) az idéző rész és az idézet egymáshoz való viszonyának megtervezé-

se, (e) annak eldöntése, az eredeti diskurzus kontextuális körülményei közül mit kíván 

jelöltté tenni, mennyiben és miként kívánja kontextualizálni az eredeti diskurzust. Ezen 

döntésfolyamatok eredményeképpen az idézés eltérő kifejtettségben és szerkesztettségben 

idézheti fel az eredeti diskurzust és annak kontextusát, mely hatására az idézés eltérő mér-

tékű beágyazódása érhető el az új szövegkörnyezetbe, ezáltal eltérő fokon és módon járul-

hat hozzá az új diskurzusvilág jelentéséhez.  

 

3. Az idéző tevékenység egy már nyelvileg megalkotott eseményt vagy annak egy részletét 

teszi mások számára is hozzáférhetővé. E tevékenység az idéző rész által válhat explicitté. 

Az idéző rész összetevői, a figurák és a köztük levő temporális viszony megteremtése nem 

függetleníthető magától az idézettől. De konstruálásuk során az idéző tevékenysége műkö-

désbe lép.  

 

3.1. Az idéző rész elsődleges figurája (trajektora)6 az az entitás, akihez az idézésre szánt 

diskurzus létrehozásának aktusa kapcsolható.  

(1a) SZATHMÁRI 2009, 154. 

Bár – mint már jeleztem – Kazinczy azt vallja: „Az író, midőn főbb okok lebegnek 

előtte, elhagyja a grammatika törvényeit” (Levél Pápay Sámuelnek, 1818. máj. 31.). 

(1b) HÁMORI 2010, 18. 

Ám Herder rövidesen visszavonta nyilatkozatát. Elismeri, „kiváló írók akadtak Ma-

gyarországon II. József alatt” (i. h.). 

(1c) PAPP 2016, 53. 

A félelem azonban a karnevál leírásában is központi szerepet játszik: „A középkori 

ember nevetésben rendkívül erősen érzékelte a félelem fölött aratott győzelmet” 

(Bahtyin 2002: 103.). 

 

Az (1a–c) példákból látható, hogy az idéző rész elsődleges figuráinak megnevezései (Ka-

zinczy és Bahtyin, illetve az -i inflexiós morféma, mely Herderre utal vissza) annak az 

eredménye, hogy a szövegalkotó az eredeti, idézni kívánt szövegrész feldolgozása során az 

adott diskurzust egy megnyilatkozóhoz képes kötni; képes a már nyelvileg reprezentált 

eseménnyel kapcsolatban feldolgozni, kinek a perspektívájából konstruálódott meg a meg-

idézni kívánt diskurzus. A példák ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az elsőd-

leges figura az idéző konstruálási folyamatának eredményeképpen más módon, illetve kü-

lönböző fokozatokban válhat explicitté. Amíg az (1a)-ban az idéző rész főnévi megnevezé-

se – hasonlóan az (1b)-hez, ahol az inflexiós morféma szintén egy főnévi megnevezést hoz 

működésbe – az idéző részben teszi explicitté azt, akihez az eredeti diskurzus tartozik, 

addig az (1c)-ben ez csak egy hivatkozás által válik elérhetővé. Az idézett diskurzusnak 

 
6  A fogalomra lásd TOLCSVAI NAGY 2017, 320–322. 
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vagy annak a részletének interszubjektív ellenőrizhetősége a hivatkozás feloldásával meg-

tehető, de a két példa között az idéző adaptáló tevékenysége miatt a figyelem irányítását és 

a beágyazódás mértékét tekintve különbség van. Az (1a)-ban az elsődleges figura – azáltal, 

hogy Kazinczy neve az idéző részben kap nyelvi kifejtést – jobban a figyelem előterébe 

kerül, mint az (1c)-ben, ahol csak a hivatkozás feloldásával lehet azonosítani azt, kihez 

tartozik az idézet. Ezáltal az (1c)-ben – az adott diskurzus céljához igazítva – az idézet 

nagyobb fokon ágyazódik a szövegegészbe. 

 

3.2. Az idéző részben a deiktikus nyelvi elemmel reprezentált figura másodlagosnak (land-

marknak)7 abban az értelemben tekinthető, hogy hozzá képest kerül a figyelem előterébe az 

elsődleges figura. Az (1a)-ban megfigyelhető azt, de emellett más mutató névmások is, példá-

ul ezt, így, úgy, ekképp, akképp stb. meglétét is egyfelől az idézet teremti meg, mert az idézet-

re történő rámutatás megvalósítása során a diskurzusdeixis8 funkcióját betöltő deiktikus nyel-

vi elemek – a diskurzus bizonyos részére történő reflektálásból adódóan szükségszerűen – az 

idézetre utalnak, értelmezésüket az idézet feldolgozásával lehet megtenni. Másfelől viszont 

ezen mutató névmások alkalmazása – az elsődleges figura megalkotásának módjától eltérően 

– nem az eredeti diskurzus egy elemének, hanem az eredeti diskurzus egészének feldolgozó 

és az idéző diskurzusalakító eljárásából fakad. A sajátos funkciómegoszlást mutató veláris-

palatális mutató névmások mint a diskurzusdeixis funkcióját elvégző nyelvi elemek az általuk 

aktivált metaforikus jelentésképzéssel egyrészt a diskurzus szerveződését teszik reflexió tár-

gyává, másrészt – amennyiben arra mód nyílik – a szövegalkotótól való TÁVOLSÁG-ot, illetve 

a hozzá képest értelmezhető KÖZELSÉG-et is kifejezik9.  

A deiktikus nyelvi elem alkalmazásával vagy nem alkalmazásával az idéző rész, az 

adott diskurzusvilág, illetve annak egy összetevője és az idézet viszonyában más kerülhet 

az aktív figyelem központjába. Az (1a–c) példánál maradva az (1a)-ban az azt alkalmazá-

sával a figyelem az idézetre irányul. Az (1b)-ben az idéző rész nyelvileg explicitté válik, 

a figyelem szintén az idézetre irányul, de azáltal, hogy az nem tartalmaz deiktikus nyelvi 

elemet – az (1a)-hoz viszonyítva – a figyelemirányítás alacsonyabb fokáról lehet beszél-

ni. Ezekhez képest az (1c)-ben, ahol az idézethez nem társul idéző rész, az idézetet jel-

lemző figyelemirányítás alacsony foka figyelhető meg. A három példával kapcsolatban 

felvethető, hogy az idézet alkalmazása eltérő stratégiához köthető. Amíg ugyanis az (1a–

b)-ben az idézet – eltérő fokon – a figyelem előterébe kerül, az adott diskurzusvilág 

szempontjából releváns információ közlése általa megy végbe. Ezekhez képest az (1c)-

ben az idézet inkább az adott diskurzus egy információjának alátámasztását, lehorgony-

zását10 végzi el. E funkcióban a figyelem nem rá, hanem sokkal inkább az adott diskurzus 

egy részletére irányul.  

Az idéző tehát attól függően, hogy a saját diskurzusába milyen fokon kívánja beágyaz-

ni, mennyire kívánja részévé tenni, interiorizálni vagy éppen eltávolítani az idézet által 

reprezentált jelentést, valamint ezáltal az idézettel egy releváns információt, vagy csak saját 

diskurzusának egy részletét kívánja-e alátámasztani, lehorgonyozni, más deiktikus nyelvi 

elemet alkalmazhat vagy mellőzheti annak használatát. Ebből a szempontból ezen elemek a 

szubjektivizáció11 eszközének tekinthetők. 

 
7  A fogalomra lásd TOLCSVAI NAGY 2017, 320–322. 
8  Lásd LEVINSON 1983, 54–55, 85–89; MARMARIDOU 2000, 93–96; TÁTRAI 2011, 121, 142–144. 
9  Vö. TÁTRAI 2011, 145. 
10  Lásd TOLCSVAI NAGY 2017, 29–30.  
11  Lásd SANDERS–SPOOREN 1997, 95; TOLCSVAI NAGY 2017, 306–309. 
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3.3. Az idéző részben a két figura közötti temporális viszony12 leképezése alapvetően az 

idézés tényéhez köthető. A figurák közötti viszonyt reprezentáló nyelvi eszköz, az idéző ige 

az idézés tényét teszi explicitté úgy, hogy mindeközben az eredeti diskurzus medialitását is 

megjelenítheti (mond vagy ír), de emellett az idézőnek az idézett részben közölt tartalom-

hoz történő viszonyulását is reprezentálhatja. Ugyanakkor a közlés aktusára nem minden 

esetben történik reflektálás.  

(2a) KISS 2016, 23. 

Röpirata 1790. szept. 8-án keltezett előszavában így ír: „A hol idegen nyelven tanit-

tatnak a tudományok (…) örökkévaló míveletlenségben maradnak ottan.” 

(2b) HÁMORI 2010, 18. 

Ám Herder rövidesen visszavonta nyilatkozatát. Elismeri, „kiváló írók akadtak Ma-

gyarországon II. József alatt” (i. h.). 

(2c) SÓLYOM 2014, 107. 

Tény, hogy a nyelv az elsődleges kontextus egy adott kultúrában (Buda 1992, 10), ám 

amikor idegen nyelvet tanulunk, egyben az adott nyelv beszélőközösségének kultúráját 

is meg kell tanulnunk: „Miként a gyermek, az idegen nyelvet uralni igyekvő felnőtt is 

az arcokra figyel ilyenkor fokozott mértékben […].” (Buda 1992: 11.) 

 

Az idéző az eredeti diskurzus feldolgozása után az idézés fogalmi megalkotását attól füg-

gően, hogy milyen célja van magával az idézettel, több módon is megteheti. Ez a KÖZLÉS 

erősen specifikus változatát eredményezheti. A (2a–b) példákban a KÖZLÉSt reprezentáló 

nyelvi eszközök azonos jelentésösszetevője a ’mondás aktusa’. A KÖZLÉS megjelenítése – a 

nyelvi reprezentációkban profilálódó eltérő jelentésösszetevők miatt – viszont nem azonos 

módon történik. Az ír (2a) és a mellette még megjelenő mond, illetve bizonyos melléknévi 

igenevek (pl. látható, olvasható) a KÖZLÉS tekintetében a leginkább általános jelentésűek. 

Ehhez képest a (2b)-ben az elismeri a KÖZLÉS értékelését és értelmezését is megvalósítja, az 

idézőnek az idézet propozicionális tartalmához való szubjektív viszonyulását is reprezen-

tálja, sőt bizonyos fokon az idézet propozicionális tartalmát meg is előlegezi. Az eltérő 

kifejtettséggel jellemezhető idéző rész (lásd 3.4.) arra is lehetőséget adhat, hogy a figurák 

közötti temporális reláció leképezése expliciten ne jelenjen meg. Például a (2c)-ben az 

idézőjel által elindított jelentésképzéssel alkotható meg a KÖZLÉS eseményére történő 

reflektálás. Mindezzel együtt az idéző rész által elindított figyelemirányítói művelet exp-

liciten nem valósul meg. Ennek következményeként a figyelem nem elsősorban az idézet-

re irányul, sokkal inkább a szöveg egy részletére, mely tartalmát alátámasztja, támogatja 

maga az idézet. 

Mindezek alapján az mondható, hogy a KÖZLÉSt megjelenítő nyelvi eszköz az idéző fel-

dolgozó és interpretáló eljárását is kifejezheti. E nyelvi eszközök szemantikailag eltérő 

fokon és eltérő módon reprezentálhatják az eredeti diskurzus elhangzásának aktusát. Ezen 

eltérő specifikussággal rendelkező nyelvi eszközök a KÖZLÉS tartományából kidolgozott 

jelentésösszetevővel a befogadó figyelmét a beágyazódó diskurzus más-más összetevőjére 

irányíthatják anélkül, hogy arra történne reflektálás, hogy ez valóban egybeesik-e az eredeti 

diskurzus közlésének aktusával, vagy az idéző adaptív tevékenységének az eredménye. 

Ezek alkalmazásával az idézet eltérő módon válhat hozzáférhetővé, valamint a beágyazódás 

mértéke is eltérővé válhat. Az idézés során az idézőnek tehát megvan a lehetősége arra, 

hogy a KÖZLÉS megalkotása során is az eredeti diskurzust szubjektívan vagy kevésbé szub-

jektívan tegye hozzáférhetővé.  

 
12  TOLCSVAI NAGY 2017, 317. 
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3.4. Mint az a fentiekből látható, az idéző az újrakonstruálás során annak függvényében, 

hogy milyen mértékben kívánja jelölni azt, hogy egy adott diskurzusrész nem az aktuális, 

hanem egy idézett megnyilatkozóhoz köthető, az idézésre szánt szövegrész eredeti kontex-

tusát különböző mértékben teheti nyelvileg kifejtetté, illetve annak lelőhelyét jelölheti, 

valamint ezen információk kombinációjával is élhet. Emellett az írott nyelvi diskurzusok-

ban konvencionalizált nyelvi eszközök által (írásjellel és nyomtatásban dőlt betűvel) is 

explicitté válhat a perspektivizáció ténye.13 

Jelen tanulmány szempontjából az válik relevánssá, hogy az idéző mennyire és főként 

miként kontextualizálja az idézetet, ezáltal milyen fokon teszi reflexió tárgyává az idézés 

tényét. Az idézetek hozzáférhetővé tétele során különbséget lehet tenni aközött, hogy az 

idézet körülményeinek kifejtése is megtörténik, mint az például az (1a)-ban vagy a (2a)-ban 

látható, vagy ezt csupán egy hivatkozás jelöli, mint az a (1c)-ben megfigyelhető, vagy – 

például a (2c) első részében – az idézet propozicionális tartalmának összegzése megy vég-

be. Mindez nagyban befolyásolja, hogy az idézet miként ágyazódik a szöveg egészébe, 

ezáltal miként járul a szöveg jelentéséhez. Ezen jellemzők alkalmazása az idéző nyelvi 

tevékenységével kapcsolható össze. Ezáltal az mondható el, hogy az idézések eltérő metap-

ragmatikai tudatossággal14 jellemezhetők.15 Minél nagyobb fokú metapragmatikai tudatos-

ság jellemzi az idézést, tehát minél inkább kifejtett az idéző részben a megidézett diskurzus 

eredeti kontextusának ismertetése, annál inkább tematizáltnak tekinthető az idézni kívánt 

diskurzus vagy diskurzusrészlet értelmezését megkönnyítő kontextualizációs folyamat, 

annál könnyebb az idézetet – a befogadót visszavezetve az eredeti diskurzusba – megérteni 

és értelmezni, illetve annál könnyebb létrehozni az idézés tényét. Ugyanakkor ezen, a metap-

ragmatikai tudatosság nagyobb fokával rendelkező idézetek az önállóságukat dominánsabban 

megőrzik a beágyazódás során. A hivatkozások által jelölt idézetek ezzel szemben alacso-

nyabb metapragmatikai tudatosággal jellemezhető idézéseket hozhatnak létre. A legösszetet-

tebb pedig a harmadik eset, mikor az idéző rész nem az idézet kontextusát reprezentálja, 

hanem annak propozicionális összegzését adja. Ezekben az esetekben lehet leginkább be-

ágyazódásról beszélni: ilyen esetekben az idéző adaptív tevékenységének következménye-

ként az idézet „feloldódik” az aktuális szövegben. Következésképpen a szövegalkotó a 

fentebb felsorolt lehetőségekkel annak mértékében élhet, hogy mennyire kívánja explicitté 

tenni az idézés, az intertextualitás tényét, mennyire kívánja bevonni, saját diskurzusának – a 

szöveg jelentésképzéséhez hozzájárulva – részévé tenni az idézésre szánt szövegrészletet, 

illetve mennyire kívánja az eredeti diskurzus önállóságát megőrizni. Mindezen tevékenység 

összefüggésbe hozható azzal is, hogy az idéző az idézetet milyen módon (egyenes, függő, 

szabad függő) teszi hozzáférhetővé.  

 

4. Egy diskurzusnak az IDÉZÉS által történő hozzáférhetővé tételekor kiemelt szerepe van 

annak, hogy kinek, illetve kiknek a nézőpontja jön működésbe az idézés során. A lehetsé-

ges nézőpontfajták16 közül jelen vizsgálat szempontjából kiemelkedő jelentőségűvé a refe-

renciális központ, illetve annak működése válik. A referenciális központ azt a tájékozódási 

kiindulópontot jelöli, amelyből a megnyilatkozás személyközi, valamint tér- és időviszo-

nyai reprezentálódnak. A referenciális központot alapesetben a megnyilatkozó személye, 

illetve térbeli és időbeli elhelyezkedése jelöli ki. De a megnyilatkozónak arra is lehetősége 

 
13  Vö. CSONTOS 2009, 137–161. 
14  Lásd VERSCHUEREN 1999, 187–198. 
15  Vö. CSONTOS–TÁTRAI 2008, 94–105. 
16  Lásd TOLCSVAI NAGY 2017, 48–50; TÁTRAI 2017, 940–942. 
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van, hogy ezt a tájékozódási pontot áthelyezze egy másik megnyilatkozóra.17 A beszélő a 

referenciális központ átadásával annak mértékében élhet, hogy mennyire kívánja az eredeti 

diskurzust külön eseményként kidolgozva, annak önállóságát is megőrizni; mennyire kíván-

ja a befogadót az eredeti diskurzusba visszavezetni. A referenciális központ működése 

konvencionalizálódó szerkezeti mintázatokat hoznak létre. Ezek a mintázatok az idézési 

módokat (egyenes, függő, szabad függő) eredményezik. 

(3a) JENEY 2016, 152. 

Todorov például azt állította: „az irodalom megfoghatja a kezünket, […] jobban 

megértetheti velünk a világot, és élni segíthet” (Tzvetan Todorov: La littérature en 

péril. Paris, Flammarion, 2007, 72.). 

(3b) TÁTRAI 2006, 161. 

Mindazonáltal Tolcsvai Nagy Gábor arra is utal, hogy a szövegvilág – bár lényegét 

megőrzi – különböző típusú szövegek esetében különböző módon valósul meg 

(Tolcsvai Nagy 2001. 124). 

(3c) DOBI 2006, 67. 

Kocsány Piroska 1996-ban megjelent Szövegnyelvészet és szövegtan című tanulmá-

nyában (1996) – a mondatok közötti névmási utalások vizsgálatának tanulságaként – 

abból a kérdésből indul ki, hogy egyáltalán „nyelvészet-e a szövegnyelvészet, avagy 

más, önálló, független tudomány?” Nyilvánvalóvá válik számára, hogy „a szöveggé 

szerveződés nem nyelvészeti, nem a nyelvtudományban kezelhető kérdés” (Kocsány 

1996, 152–153). 

 

Az idéző részben az aktuális beszélő referenciális központja érvényesül, az idézetben vi-

szont a referenciális központ áthelyezése vagy át nem helyezése hozza létre az idézés kon-

vencionalizálódott mintázatait. A (3a)-ban az eredeti diskurzusnak, illetve a diskurzusrész-

let visszaadásának a célja irányítja az idéző nyelvi tevékenységét, melynek következmé-

nyeként a kimondott tartalom az eredeti diskurzust jellemző személy-, tér- és időbeli viszo-

nyok működtetésével történik meg egyenes idézési módot eredményezve. Az idézés mód 

szerkezete is ezt reprezentálja: a két rész között szemantikai kapcsolat van, melynek alapja 

az, hogy az idézet egy másik személytől származó diskurzust kíván szó szerint átadni.  

A függő idézési módra – ahol az idéző a diskurzus propozicionális tartalmának visszaadá-

sával is élhet – az jellemző, hogy az idézet megjelenítése során a referenciális központ nem 

helyeződik át arra, akihez az idézet köthető (3b). Az IDÉZÉS kidolgozása a két rész gramma-

tikai függésével is ezt jeleníti meg: a főmondat a verbális cselekvést valósítja meg (arra 

utal), ezzel explicitté téve azt, hogy a mellékmondat egy szereplő megnyilatkozását közli. 

A (3c)-ben az arra mutató névmási elem – de emellett a hogy kötőszó is – a két eseményt 

reprezentáló tagmondat közötti grammatikai függést reprezentálja. Az arra itt az utalószó 

szerepét tölti be, de ezzel együtt azt jelöli, hogy a utal egy figurájának részletező kifejtése a 

mellékmondatban válik elérhetővé.18 Végül a kettő között létrejönnek azon, szabad függő 

idézésnek hívható esetek (3c), melyek során a referenciális központ szabad mozgása figyel-

hető meg: az elhangzottak hozzáférhetővé tételekor annak a referenciális központja is mű-

ködésbe lép, aki elérhetővé teszi az idézetet és annak is, akihez az eredeti diskurzus vagy 

annak egy részlete köthető. A (3c)-ben egy diskurzus propozicionális összegzése egyfelől 

az aktuális megnyilatkozó referenciális központjából történik, de az ebbe ágyazódó, az 

 
17  SANDERS–SPOOREN 1997, 85–86; TÁTRAI 2017, 940–941; CSONTOS–TÁTRAI 2008, 67. 
18  Vö. KUGLER 2017, 844–845. 
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idézett megnyilatkozóhoz köthető szövegrészeket az idézőjelek alkalmazása teszi felismer-

hetővé. Az írásjellel jelölt részekben tehát az ő referenciális központja érvényesül.  

 

5. Az idézés megalkotásakor a szövegalkotó kiszakítva az eredeti kontextusából az idézésre 

előkészített szövegrészt, azt új, általa megalkotott kontextusba helyezi át. Az idéző adaptív 

tevékenysége, (újra)konstruálási folyamata az idéző részt, illetve annak összetevőit és kifej-

tettségét, de emellett az idézetet, illetve annak hozzáférhetővé tételét érinti. Az idézések 

ezáltal megalkothatók szubjektívan és kevésbé szubjektívan. Az idézetek eltérő fokon 

ágyazódhatnak a szövegbe, különböző módon és mértékben járulhatnak hozzá az adott 

diskurzus jelentéséhez. Ezzel együtt az idézésben működő figyelemirányítás többféle mó-

don működhet. Az idézés a figyelemirányítás szempontjából egyfelől referenciapont-

szerkezetként19 működhet, melyben először az idéző rész áll a figyelem központjába, majd 

– a kiterjedő aktivációval, mely során az idéző rész által aktivizált és asszociált jelentés 

miatt az idézet idézetként való értelmezése könnyen hozzáférhetővé válik – az idézetként 

megkonstruált szövegrész. Az idéző rész működése addig áll fenn, míg a konceptualizáció 

be nem teljesedik. Az idéző adaptív tevékenysége miatt viszont az is megfigyelhető, hogy 

az idéző rész is kerülhet a figyelem központjába, illetve az is a figyelem előterébe kerülhet, 

az idézet pedig az idéző részben kifejtett vagy összegzett jelentéstartalomnak, illetve az 

adott diskurzus egy összetevőjének lehorgonyzását végezheti el.  
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