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5. 
Egy angol vers és magyar fordításainak összevetése 

a korreferencialitás szempontjából 
BODA ISTVÁN KÁROLY—PORKOLÁB JUDIT 

 
1. Előzetes megjegyzések 
 

Tanulmányunkban megkíséreljük bemutatni, hogy egy idegen nyelvű szö-
vegrészlet és fordításainak párhuzamos korreferenciális elemzése egy olyan, az 
eredeti szövegek nyelvétől független metanyelvi szintű reprezentációt nyújt, 
amely lehetőséget ad a szövegrészlet és fordításainak összehasonlítására.1 Emel-
lett a szövegek korreferenciális elemzése, feltárva az elemzett szövegek értelmi 
struktúráját, segít a szövegrészlet tartalmának jobb megértésében is. Az általunk 
választott szöveg T.S. Eliot Marina c. versének egy részlete. 

A fordításelmélet és a szövegnyelvészet kapcsolatát megközelíthetjük a 
szövegek belső szerveződése felől. „... a fordítás során alkalmazott átváltási mű-
veleteket nem a két nyelv lexikai és grammatikai rendszerének különbségei 
diktálják, hanem a mondat értelmi struktúrájának megőrzése. A mondat ér-
telmi struktúráját ..., vagyis azt, hogy a mondatban mi az, amit ismerünk (téma), 
mi az, ami új (réma), ... minden nyelv más eszközökkel fejezi ki. Márpedig ép-
pen az értelmi struktúra(,) a fordítás invariánsa az, aminek változatlannak kell 
maradnia a fordítás során, tehát minden átváltási műveletnek az értelmi struk-
túra megőrzését kell szolgálnia” (Klaudy K. 1997: 51). Ez azt az alapvető 
követelményt támasztja a korreferenciális elemzéssel, mint metanyelvi szintű 
szövegreprezentációval szemben, hogy képes legyen a szövegek téma-réma 
struktúrájának reprezentálására.2 

Gondolatmenetünk szempontjából a fordítás folyamatának egyik legérdeke-
sebb nyelvészeti modellje Melcsuk és Zsolkovszkij szemantikai modellje (az ún. 
értelem-szöveg modell), és különösen az általuk használt törzsnyelv (Basic 
nyelv) fogalma. „... a fordító, amikor fordít, először megérti a lefordítandó szö-
veget, azután kifejezi a megfelelő nyelven azt, amit megértett, vagyis a szöveg 
értelmét. ... Az adott szöveg értelme ... azt a közöset jelenti, ami megtalálható az 
adott szöveggel intuitíve egyenértékűnek tekintett összes szövegben. Ezt a közös 
tartalmi invariánst kívánják egy speciális szemantikai nyelv segítségével leírni, 
ez lesz az ún. törzsnyelv” (Klaudy 1997: 66). Egy törzsnyelv birtokában a szö-
veg értelme formálisan kifejezhető az eredeti szövegek leírásával vagy átfogal-
mazásával az adott törzsnyelven. A törzsnyelv fogalmának ilyen meghatározása 
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számunkra azért fontos, mert tanulmányunkban a szövegek korreferenciális 
elemzése hasonló feladatot tölt be. 

A Melcsuk és Zsolkovszkij által használt törzsnyelv lexikája három típusú 
elemből tevődik össze: 
 
1. (egy- és kételemű) predikátumok, amelyek az ige analogonjai, 
2. nevek vagy nomenek, amelyek a főnevek analogonjai, 
3. adjunktumok, amelyek a melléknév, a határozó és az elöljáró szó analogonjai. 
 

A modellben központi szerepet kapnak az ún. lexikai korrelátumok, amelyek 
helyettesítő és kapcsolódó korrelátumok lehetnek. A helyettesítő korrelátumok 
paradigmatikus lexikai választásokat fejeznek ki, mint például a 
• szinonimák (kutya Syn eb) és 
• antonimák (jó Anti rossz). 
 

A kapcsolódó korrelátumok pedig szintagmatikus lexikai választásokat fejez-
nek ki, például: 
• vmi elkezdődik (pl. vihar Incep kerekedik vagy Incep [vihar] = kerekedik), 
• felerősít (pl. tud Magn nagyon vagy Magn [tud] = nagyon), 
• vmi megsemmisít vmit (pl. alszik Liqu felébreszt vagy Liqu [alszik] = 

felébreszt), 
• vmi véget ér (pl. alszik Fin felébred vagy Fin [alszik] = felébred), 
• ... . 
 

A kapcsolódó korrelátumokat nevezik a szerzők szemantikai vagy lexikai 
függvényeknek, amelyek 
• adott törzsnyelvi (ún. állandó vagy független) szavakhoz 
• a lexikai függvénynek megfelelő jelentésben 
• meghatározott (ún. változó vagy függő) szavakat rendelnek hozzá, 
 
például az adott törzsnyelvi szó kollokációit (Klaudy 1997: 66–67; Zsolkovsz-
kij—Melcsuk 1965: 14; Melcsuk 1997: 164–165; Kiefer 2001: 196–197). 
 
„... az egész ÉSZM (értelem-szöveg modell) véleményem szerinti »magva« ... a 
lexikai függvény (LF) elmélete. Eszerint minden nyelvben, minden önálló szó 
mellett viszonylag kevés, összesen százas nagyságrendű »valamit« akarhatunk 
kifejezni, olyat, mint ’nagy’, ’nagyon-intenzíven’, ’jó’, ’anti-jó’, ’kicsi’, és így 
tovább. Ezeket a valamiket nevezzük lexikai függvényeknek, latin elgondolású 
rövidítésüket alkalmazva. A lexikai függvények egy-egy szó mellett nyelvenként 
változó értéket (szót) vehetnek fel” (Papp F. 2001: 8). 
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A korreferenciális elemzés indexreprezentációját, mint a szövegek termé-
szetes nyelvétől független metanyelvi szintű szövegreprezentációt nyelvészetileg 
a fent vázolt szemantikai modell egyes fogalmaival, logikai megközelítésben pe-
dig az elsőrendű logikai nyelvek fogalmai segítségével (vö. pl. Dragálin A.—
Buzási Sz. 1986; Ruzsa I.—Máté A. 1997) tudjuk megalapozni. Bár az össze-
függések részletes kifejtése messze vezetne tanulmányunk eredeti célkitűzésétől, 
a legfontosabbakat mégis érdemes megemlíteni: 
• az elsőrendű matematikai-logikai nyelvek szóhasználatában a kommunikáci-

ós egységek (közlésegységek vagy egyszerű szövegmondatok) az atomi for-
muláknak felelnek meg. Az atomi formulákból logikai szimbólumok segít-
ségével (összetett) formulák állíthatóak elő, amelyek lényegében a szöveg-
mondatoknak felelnek meg; 

• a relációs indexek (amelyek meghatározzák a kommunikációs egységek 
„mintáit”) a predikátumoknak vagy predikátumfüggvényeknek felelnek meg, 
amelyekből atomi formulák hozhatók létre; 

• a predikátumfüggvények alakját (a változók számát, típusát és sorrendjét) ré-
szint a kommunikációs egységek rögzített mintaszerkezetével, részint pedig 
prepozíciós indexek bevezetésével adjuk meg;3 

• a predikátumfüggvények (és ezeken keresztül a formulák) változói kb. a ne-
veknek (nomeneknek) felelnek meg; 

• a változók (és a konstansok) a legegyszerűbb ún. termek; ezeken kívül függ-
vények segítségével további, (funkcionálisan) összetett termek hozhatók lét-
re. A függvények kb. a lexikai korrelátumoknak vagy függvényeknek felel-
nek meg.4 A korreferenciális elemzés során azokat a lexikai függvényeket 
jelöljük explicit módon, amelyek egynél több korreferencia-indexet tartal-
maznak független változóként (ilyenek például a birtokos jelzős szerkezetek); 

• a korreferenciális indexek konkrét értékeket, konstansokat jelentenek, ame-
lyek a valóság konkrét elemeit, entitásait azonosítják. A szöveg értelmezése 
során a formulák változóiba korreferenciális indexeket helyettesítünk, ezáltal 
a (kijelentő) mondatok vagy formulák egy adott értékelése történik meg. 

 
Ilyen értelemben a nyelvek kb. a valóság különböző reprezentációinak, a sza-

vak jelentésének meghatározásai pedig kb. a nyelvek axiómáinak felelnek meg 
(ti. a jelentésmeghatározások a szavak adott jelentésében elvileg minden meg-
engedett helyettesítés — azaz konkrét valóságelemre, entitásra való utalás — 
esetén teljesülnek). A szemantikai vagy lexikai függvények használatát illetően 
hipotézisünk a következő: 
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Egy kommunikációs egység értelmezésekor tudatosan vagy intuitíven, de mindig 
a benne szereplő szavak jelentéséből, formálisan az (egynyelvű) szótárakban 
megadott jelentésmeghatározásokból indulunk ki, és megfelelő leképezésekkel, 
vagyis megfelelő szemantikai függvények alkalmazásával próbáljuk meg a 
kommunikációs egységet „levezetni”. 
 

Például tekintsük az alábbi verssort (részletes korreferenciális elemzését ille-
tően lásd a 2. szakaszt): 
 
What water lapping the bow (= Micsoda víz csapkodja / verdesi / nyaldossa a 
hajó orrát) 
 

Ez a korreferenciális elemzés indexreprezentációjában a következőképpen ír-
ható le: 
 
(i04a) what water (= micsoda víz), 
(i04c)(i04b) the ship's bow (= a hajó orra), 
(i04c) a ship (= egy hajó), 
(r04a) (is) lapping (= csapkod, verdes), 
 
(k04a) = (i04a) (r04a) (i04c)(i04b). 
 

A verssor formális levezetéséhez tekintsük a következő szótári meghatározá-
sokat: 
 
lap, lapped, lapping v 

1 if water laps something or laps against something such as the shore or a 
boat, it moves against it or hits it in small waves = mos, verdes [hullám 
partot]. 
(Longman 2003: 903; Országh L. 1974) 

bow n 
2 [C] (also bows) [plural] the front part of a ship = hajó előrésze / orra / 
eleje 
(Longman 2003: 170; Országh L. 1974) 

boat n [C] 
2 (informal) a ship, especially one that carries passengers = (közvetlen) 
hajó, elsősorban olyan, amely utasokat szállít. 
(Longman 2003: 155–156; Országh L. 1974) 

 
A lap ige adott jelentésének szótári meghatározásából például a következő 

egyszerű mondat adódik: 
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The water laps the boat. (= A víz csapkodja a hajót.) 
 
(i00a) the water (= a víz) 
(i00b) the boat (= a hajó) 
(r00) laps (= csapkodja, verdesi) 
 
(k00) = (i00a) (r00) (i00b) 
 

Megfelelő szemantikai függvények alkalmazásával a fenti verssor formálisan 
levezethető a szótári meghatározásból kapott mondatból, például a következő-
képpen: 
 
(1) f(the water) = what water 

A what water (micsoda víz) szerkezet a víz valamilyen tulajdonságára 
utal, vagyis formálisan szűkíti a water (víz) szó jelentéstartományát — 
azoknak a konkrét entitásoknak a halmazát, amelyeket a szöveg értelme-
zésekor a water szó, mint változó felvehet. A jelzős szerkezeteknek pon-
tosan ez a szemantikai funkciója, tehát az alkalmazott szemantikai függ-
vény ebben az esetben egy főnévhez a főnév egy (esetünkben határozat-
lan) jelzős kifejezésének a hozzárendelése. 

 
(2) f4 o f3 o f2 o f1(the boat) = f4 o f3 o f2(the ship) = f4 o f3(the front part of a 
ship) = f4(the bow) = the ship’s bow 

A boat és ship szavak szinonimák, amely a boat szó adott jelentésének 
szótári meghatározásából is látszik. Formálisan tehát az első szemantikai 
függvény (f1), amelyet alkalmazunk, egy szó helyettesítése a szinonimá-
jával. A második lépésben a ship (hajó) szóhoz rendeljük a the front part 
of a ship (a hajó előrésze) nominális kifejezést; nem nehéz észrevennünk, 
hogy az itt alkalmazott szemantikai függvény (f2) metonimikus helyette-
sítést jelent — pontosabban ennek fordítottját, „inverzét”. Ezután azt a 
szemantikai függvényt (f3) kell használnunk (pontosabban itt is az inver-
zét), amely egy szóhoz (itt: bow) a szó adott jelentésének a szótári megha-
tározását rendeli hozzá. Végül a negyedik szemantikai függvény (f4) az 
argumentumában megadott szóhoz annak egy másik szóval képzett birto-
kos jelzős szerkezetét rendeli hozzá (hogy ebben a szerkezetben milyen 
szavak szerepelhetnek birtokosként, azt pl. egy egynyelvű szótár vagy re-
ferenciaként használt korpusz egy példamondata vagy konkordanciája, ill. 
egy kollokációszótár megfelelő szócikke5 adhatja meg). 
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(3) f(laps) = is lapping 
Az itt alkalmazott szemantikai függvény egy igéhez egy másik igeidőt 
rendel hozzá. Annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy egy adott ige ese-
tében melyek a szemantikai függvény megengedett értékei, itt is egy egy-
nyelvű szótár példamondatai vagy egy referencia-korpusz konkordanciái 
lehetnek az iránymutatók. 

 
A fenti hozzárendeléseket alkalmazva és egy külön korreferenciális indexet 

rendelve a mondatban szereplő hajóhoz, megkapjuk az idézett verssort. Megem-
lítjük továbbá, hogy a szótári meghatározások új információkat is hozzáadtak az 
értelmezett verssorhoz. Megjelentek például a kis hullámok (small waves), ame-
lyek verdesik a hajó orrát, és az utasok (passengers), akiket a hajó szállít. 

A tanulmány további részében a kommunikációs egységek értelmezésével 
nem foglalkozunk, azaz feltételezzük, hogy a kommunikációs egységek a ben-
nük szereplő szavak jelentésmeghatározásaiból alkalmas szemantikai függvé-
nyek segítségével levezethetők. 
 
2. A kiválasztott versrészlet és fordításainak összehasonlító korreferenciális 

elemzése 
 

Az alábbiakban T.S. Eliot Marina c. versének és a vers két magyar fordítá-
sának első versszakát elemezzük korreferenciálisan. A versek elemzése teljesen 
független egymástól, de igyekeztük az egymásnak megfeleltethető indexek sor-
számát egyformának választani. Ha a szövegmondatok után szereplő kommen-
tárokban félreérthető lenne, hogy éppen melyik szöveg elemzéséről beszélünk, 
ezt a szövegben külön jelezzük. 
 

T.S. Eliot: Marina T.S. Eliot: Marina 
(ford. Vas István)

T.S. Eliot: Marina 
(ford. Franyó Zoltán) 

(i01) Marina 
 
(k01) = ... (i01) ... 
 
(K01) = (k01) 

(i01) Marina 
 
(k01) = ... (i01) ... 
 
(K01) = (k01) 

(i01) Marina 
 
(k01) = ... (i01) ... 
 
(K01) = (k01) 

Quis hic locus, quae regio, 
quae mundi plaga? 

(What place is this, what 
region, what quarter / shore of 

the world?) 

Quis hic locus, quae regio, 
quae mundi plaga?

(Mi ez a hely? Mily táj / 
ország, mi sarka a világnak?)
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(i02a) a place 
(i02a) a region 
(i02b)(i02a) a (particular) 
quarter / shore of the world 
(i02b) the world 
 
(k02a) = ... {(i02a) = ?}... 
(k02b) = ... {(i02a) = ?}... 
(k02c) = ... (i02b){(i02a) = ?} 
... 
 
(K02) = (k02a) & (k02b) & 
(k02c) 

(i02a) egy hely 
(i02a) egy táj / ország 
(i02b)(i02a) a világ egy 
(bizonyos) pontja / sarka 
(i02b) a világ 
 
(k02a) = ... {(i02a) = ?}... 
(k02b) = ... {(i02a) = ?}... 
(k02c) = ... (i02b){(i02a) = ?} 
... 
 
(K02) = (k02a) & (k02b) & 
(k02c) 

 

1. táblázat 
Első és második szövegmondat 

 
Kommentár (ld. az 1. táblázatot): 
 

Marina Pericles és Thaisa lánya Shakespeare Pericles c. drámájában. Marina 
a tengeren született, majd később édesapja nyomát vesztette. Apja csak évek 
múltán talál rá, egy fiatal nőre, akinek életereje diadalmaskodott minden veszé-
lyen.6 

Eliot Shakespeare Pericles-ének felismerésjelenetét (V. 1.) teremti újjá, 
melynek során Pericles megtalálja halottnak hitt leányát, Marinát. A jelenetbe 
azonban — kontrasztképpen — beleszűrődik egy másik, tragikusan értelmetlen 
felismerésjelenet is, mégpedig a mottó révén, mely idézet Seneca Hercules 
Furens-éből (1.1138): „Mi ez a hely? Mily táj, mi sarka a világnak?”7 Seneca 
művében Hercules, akit Juno őrülettel ver meg, lemészárolja családját, majd 
álomba merül. Ébredését, őrületének múltját kísérik a mottó szavai, melyek nyo-
mán Hercules fokozatosan felismeri tettének rettenetes voltát (Takács 1978: 
247). 

A korreferenciális elemzés formalizmusával kapcsolatban jegyezzük meg, 
hogy a mottóhoz tartozó három kommunikációs egységben megfogalmazott 
„orientációs” kérdések az (i02a) korreferencia-index által kifejezett konkrét 
entitás tényleges tartalmának a hiányára utalnak (a kommunikációs egységek 
formális leírásában ezt jelzi a kérdőjel), egyéb predikátum pedig nem szerepel a 
mottóban (ezt pedig a ... jelzi ugyanott). 
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What seas what shores 
what grey rocks and what 
islands 

Micsoda tengerek micsoda 
partok és szürke sziklák és 
szigetek 

Mily tengerek mily partok 
mily szürke sziklák és mily 
szigetek 

(i03a) ? seas 
(i03b) ? shores 
(i03c) ? grey rocks 
(i03d) ? islands 
 
(k03a) = ... (i03a) ... 
(k03b) = ... (i03b) ... 
(k03c) = ... (i03c) ... 
(k03d) = ... (i03d) ... 
 
(K03) = (k03a) & (k03b) 
& (k03c) & (k03d) 

(i03a) ? tengerek 
(i03b) ? partok 
(i03c) ? szürke sziklák 
(i03d) ? szigetek 
 
(k03a) = ... (i03a) ... 
(k03b) = ... (i03b) ... 
(k03c) = ... (i03c) ... 
(k03d) = ... (i03d) ... 
 
(K03) = (k03a) & (k03b) & 
(k03c) & (k03d) 

(i03a) ? tengerek 
(i03b) ? partok 
(i03c) ? szürke sziklák 
(i03d) ? szigetek 
 
(k03a) = ... (i03a) ... 
(k03b) = ... (i03b) ... 
(k03c) = ... (i03c) ... 
(k03d) = ... (i03d) ... 
 
(K03) = (k03a) & (k03b) 
& (k03c) & (k03d) 

2. táblázat 
Harmadik szövegmondat 

 
Kommentár (ld. a 2. táblázatot): 
 

Figyeljük meg, hogy most a korreferenciális indexek által jelölt konkrét enti-
tások léteznek (a vers konkrét tengerekre, partokra stb. utal), csak bizonyos tu-
lajdonságaik „kérdésesek” — ezt jelzi a kérdőjel az előző szövegmondattól elté-
rő pozícióban. A harmadik szövegmondatot kiegészíthetjük például a következő-
képpen: 
 
What seas what shores what grey rocks and what islands (can be seen from 
here) = Micsoda tengerek micsoda partok és szürke sziklák és szigetek (láthatók 
innen) 
 
... 
(r03) can be seen = láthatók 
(p03) from (here) = pl. -ból, -ből, -ról, -ről, stb. (itt: innen; pl. az árbockosárból, 
a hajó fedélzetéről, stb.) 
 
(k03a) = (i03a) (r03) . + (i02a)/(p03) 
... 
 

A kiegészítésre azért van szükségünk, mert egyébként a második szöveg-
mondat nem kapcsolódna a vers tematikus (téma-réma) struktúrájához. Egyéb-
ként a helyet (this = itt) formálisan jelölő (i02a) korreferencia-index — pl. a pre-
dikátumnak (állítmánynak) megfelelő határozói szerkezetben, amit itt a (p03) 
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prepozíciós indexszel fejeztünk ki — értelemszerűen minden olyan kommu-
nikációs egységben elhelyezhető, amely az adott helyen végbemenő cselekvést, 
történést stb. fejez ki. 
 

A K03 szövegmondat formális leírásában a & jel a konjunkció (logikai „és”) 
jele, összhangban azzal, hogy a kommunikációs egységek atomi formulákat, a 
szövegmondatok pedig atomi formulákból logikai szimbólumok segítségével 
képzett (összetett) formulákat fejeznek ki. 
 
What water lapping the 
bow 

Micsoda vízcsapkodás a 
hajóorr körül 

Mily víz nyalja a hajó 
orrát? 

(i04a) ? water 
(i04c)(i04b) the ship's bow 
(i04c) a ship 
(r04a) (is) lapping 
 
 
 
 
 
(k04a) = (i04a) (r04a) 
(i04c)(i04b) 
 
(K04) = (k04a) 

(i04a) víz 
(i04c)(i04b) a hajóorr 
 
(i04c) egy hajó 
(r04a) ? csapkod(ás) 
(r04b) van, folyik, zajlik, 
stb. 
(p04a) (a hajóorr) körül 
 
(k04a) = (i04a) (r04a) . 
(k04b) = (r04a) (r04b) . + 
(i04c)(i04b)/(p04a) 
 
(K04) = (k04a) & (k04b) 

(i04a) ? víz 
(i04c)(i04b) a hajó orra 
 
(i04c) egy hajó 
(r04a) nyalja 
 
 
 
 
 
(k04a) = (i04a) (r04a) 
(i04c)(i04b) 
 
(K04) = (k04a) 

3. táblázat 
Negyedik szövegmondat 

 
Kommentár (ld. a 3. táblázatot): 
 

A negyedik szövegmondatban már némileg különbözik egymástól a két 
fordítás korreferenciális elemzése. Vas István fordításában (második oszlop) a 
szövegmondat alanyaként vízcsapkodás szerepel, ennek megfelelően a (k04b) 
kommunikációs egységben az (r04a) relációs index nominális értelemben szere-
pel. Vizsgáljuk meg először az eredeti és a lefordított verssor logikai tartalmát. 
Egyrészt az alábbi ekvivalencia intuitíve nyilvánvalóan teljesül 
 
(k04a) & (k04b) ⇔ {(i04a) (r04a) . + (i04c)(i04b)/(p04a)} 
 
(„lefordítva”: ha a víz csapkod, és (ez) a vízcsapkodás a hajóorr körül zajlik, 
akkor a víz csapkod a hajóorr körül és megfordítva.) 

Másrészt az angol lap (mos, verdes; itt: csapkod) ige nemcsak közvetlen 
tárggyal (direct object), hanem prepozíciós tárggyal (prepositional object) is 
használható, mint például az alábbi példamondatban: 
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The waves lapped gently against the rock. (Longman 2003: 903) = A hullámok 
lágyan csapdosták a sziklát. 
 
vagyis ha bevezetjük a 
 
(p04b) against (the bow) 
 
prepozíciós indexet, az eredeti (angol) szövegre vonatkozóan teljesül az alábbi 
ekvivalencia: 
 
{(i04a) (r04a) (i04c)(i04b)} ⇔ {(i04a) (r04a) . + (i04c)(i04b)/(p04b)} 
 
(vagyis az alábbi két angol mondat ugyanazt fejezi ki: (1) The water is lapping 
the bow. (2) The water is lapping against the bow.) 
 

Ha ezek után összehasonlítjuk az eredeti szöveg és a vizsgált fordítás negye-
dik szövegmondatára felírt ekvivalenciák jobb oldalát, látszik, hogy a szöveg-
mondatok szintaktikailag teljesen, szemantikailag pedig „majdnem” ekvivalen-
sek. A jelentésbeli különbségek: 
• az angol against sth és a magyar vmi körül némileg különböző jelentésű; 
• az eredeti szövegben what water, a lefordított szövegben pedig micsoda víz-

csapkodás szerepel — előbbi esetben a hangsúly a víz (water) tulajdonsá-
gain, utóbbi esetben pedig a víz mozgásának (csapkodásának) a jellegén van. 

 
And scent of pine És fenyőillat És fenyőillat 
(i05b)(i05a) scent of pine 
(i05b) a pine forest (or pine 
trees) 
(r05) come, drift 
 
(k05) = (i05b)(i05a) (r05). 

(i05b)(i05a) fenyőillat 
(i05b) egy fenyőerdő 
(vagy fenyőfák) 
(r05) árad, áramlik 
 
(k05) = (i05b)(i05a) (r05). 

(i05b)(i05a) fenyőillat 
(i05b) egy fenyőerdő (vagy 
fenyőfák) 
(r05) árad, áramlik 
 
(k05) = (i05b)(i05a) (r05). 

and the woodthrush singing 
through the fog 

és a fenyőrigó füttye a 
ködben 

és az erdei csalogány mely a 
ködben énekel 

(i06a) the woodthrush 
 
(i06b) the fog 
 
(r06a) (is) singing 
 
(p06) through (the fog) 
 
(k06) = (i06a) (r06) . + 
(i06b)/(p06) 
 
(K05) = (k05) & (k06) 

(i06a) a fenyőrigó 
 
(i06b) a köd 
(i06a)(i06c) fütty(szó), dal 
(r06b) szól, hangzik, 
hallatszik 
(p06) -ban, -ben (ködben) 
 
k06) = (i06a)(i06c) (r06b). 
+ (i06b)/(p06) 
 
(K05) = (k05) & (k06) 

(i05b)(i06a) az erdei csalogány 
(i06b) a köd 
 
 
(r06a) énekel 
 
(p06) -ban, -ben (ködben) 
 
(k06) = (i05b)(i06a) (r06a) . 
+ (i06b)/(p06) 
 
(K05) = (k05) & (k06) 

4. táblázat 
Ötödik szövegmondat 
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Kommentár (ld. a 4. táblázatot): 
 

Az ötödik kommunikációs egységben az (i05b) és (r05) indexek bevezetése a 
szöveg értelmezését igényli — feltételezzük, hogy a fenyőillatot fenyőfák 
árasztják, például azért, mert a közelben egy fenyőerdő van. Ez az értelmezés 
összhangban van a második versfordítással, amely a következő kommunikációs 
egységben erdei csalogányról szól (bár az, hogy az erdőt, ahol a csalogány éne-
kel és a fenyőerdőt azonosítjuk, ismét értelmezés kérdése). A hiányzó prediká-
tumok pótlása — bármennyire is evidenciának tűnik — szintén értelmezés. 
 
What images return Micsoda képek térnek 

vissza most 
Mily képek térnek vissza 

(i07) ? images 
(r07) return 
 
 
(k07) = (i07) (r07) . 

(i07) ? képek 
(r07) térnek vissza 
(t07) most 
 
(k07) = (i07) (r07)/(t07) . 

(i07) ? képek 
(r07) térnek vissza 
 
 
(k07) = (i07) (r07) . 

O my daughter. Ó én lányom. Ó, leányom? 
(i08)(i01) Pericles's 
daughter (=Marina) 
(i08) Pericles 
 
(k08) = ... (i08)(i01) ... 
 
(K06) = (k07) & (k08) 

(i08)(i01) Pericles leánya 
(=Marina) 
(i08) Pericles 
 
(k08) = ... (i08)(i01) ... 
 
(K06) = (k07) & (k08) 

(i08)(i01) Pericles leánya 
(=Marina) 
(i08) Pericles 
 
(k08) = ... (i08)(i01) ... 
 
(K06) = (k07) & (k08) 

5. táblázat 
Hatodik szövegmondat 

 
Kommentár (ld. az 5. táblázatot): 
 

Az, hogy a narrátort azonosítjuk Periclesszel, leányát pedig Marinával, nyil-
vánvalóan értelmezés. Az első fordításban szereplő most időhatározó által jelzett 
időt a (t07) indexszel azonosítottuk. Eddig minden kommunikációs egységhez 
ugyanazt az időpontot (vagy időszakaszt) társítottuk, ezért nem foglalkoztunk az 
idő explicit jelölésével — a nyolcadik kommunikációs egységben azonban a for-
dító külön hangsúlyt ad az időnek (amely összhangban van a képek ↔ mentális 
képek/emlékképek értelmezéssel, amelyek most, a vers adott pillanatában törnek 
felszínre, de a múlt eseményeit idézik, a múltból származnak). Ezek után 
megpróbálhatunk válaszolni a vers két alapvető kérdésére is: 
 
(i02a) olyan táj, ahol Pericles már járt valamikor a múltban (amire most vissza-
emlékezik, és ahová most visszatér — a hajója fedélzetén) 
(i07) = {(K03) & (K04) & (K05)}8 
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Az utóbbi értelmezéshez kissé módosítanunk kell a hetedik kommunikációs 
egységet: 
 
(k07) = {(i07) = ?} (r07) . (kb. Mik ezek a képek, amelyek visszatérnek?) 
 

A következő szakaszban látni fogjuk, hogy a két korreferenciális index fenti 
módon történő értelmezése teljesen megváltoztatja a vers tematikus („értelmi”) 
struktúráját. 
 
3. Az eredeti vers és fordításainak tematikus struktúrája 
 

Összegezve eddigi eredményeinket, próbáljuk meg ábrázolni a kiválasztott 
versrészlet és a versfordítások index-reprezentációja alapján a szövegrészletek 
tematikus struktúráját. Mivel a szövegrészletek korreferenciális elemzését úgy 
végeztük, hogy 
• az egymásnak megfelelő — azaz ugyanazt a valóságelemet vagy entitást azo-

nosító — korreferenciális indexeket, továbbá 
• az indexek között azonos vagy hasonló relációt leíró kommunikációs egysé-

geket 
ugyanolyan sorszámmal azonosítottuk, így a tematikus struktúrának az a része, 
amelyben az elemzett szövegrészletekben közösen előforduló indexek szerepel-
nek, szükségképpen meg fog egyezni az egyes szövegrészletekre. 
 

Mivel a kommunikációs egységek közötti tematikus kapcsolatok a korre-
ferencia-indexek révén mutatkoznak meg, ábrázoljuk a következő, 6. táblázatban 
• a kommunikációs egységeket (egyes logikailag összetartozó vagy ugyanazt a 

tartalmat kifejező kommunikációs egységeket az egyszerűség kedvéért össze-
vonva) és 

• a kommunikációs egységekben előforduló korreferencia-indexeket (utóbbiak 
esetén — pusztán a könnyebb azonosíthatóság kedvéért, hiszen az indexeket 
a tanulmány megfelelő helyen már definiáltuk — egy jellemző szóval azono-
sítjuk is őket). 
A korreferencia-indexek által jelölt valóságelemek közötti, az elemzett szö-

vegen kívüli (pl. nyelvi szintű) kapcsolatokat9 — amelyek, ha közvetett módon 
is, de befolyásolják a tematikus struktúrát — a táblázat harmadik oszlopában 
adjuk meg. 
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kommunikációs egységek korreferencia-indexek egyéb kapcsolatok 

(k01) (i01) Marina (i08) (Marina Pericles 
leánya) 

(i02a) táj 
(i08) (Pericles már járt 
ezen a tájon valamikor a 
múltban) 

(k02a) 
(k02b) 
(k02c) (i02b) világ  

(i02a) (a tengerek a táj 
részei) (k03a) (i03a) tengerek (i08), (i04c) (Pericles a 
tengeren hajózik) 

(k03b) (i03b) partok (i02a) (a partok a táj 
részei) 

(k03c) (i03c) sziklák (i02a) (a sziklák a táj 
részei) 

(k03d) (i03d) szigetek (i02a) (a szigetek a táj 
részei) 

(i04a) víz (i03a) (a víz tengervíz) 
(i04b) hajóorr  

(k04a) 
(k04b) (csak a második 
fordításban) (i04c) hajó  

(i05a) fenyőillat  
(k05) (i05b) fenyőerdő (i03d) (a fenyőerdő egy 

szigeten van) 
(i06a) fenyőrigó (i05b) (a fenyőrigó a 

fenyőerdőben énekel) 
(i06b) köd (i03a) (a tengeren köd 

van) (k06) 

(i05b) fenyőerdő (csak a 
harmadik fordításban) 

 

(k07) 

(i07) képek (i08), (i02a) (Pericles 
emlékezetében 
megjelennek az egyszer 
már látott táj képei) 

(i01) Marina  (k08) (i08) Pericles  
6. táblázat 

Tematikus kapcsolatok a versben 
 

Tekintsük — némileg egyszerűsítve a fogalmakat — rémának a korreferen-
cia-indexek első előfordulását, minden további előfordulásukat pedig témának. 
További egyszerűsítésként most nem vezetjük be a bázis korreferencia-index 
fogalmát (amely a kommunikációs egységek szövegének eredeti lineáris elren-
dezését alapul véve az először megjelenő, tematikus pozícióban levő korreferen-
cia-index). A bázis korreferencia-indexet a kommunikációs egységek alapté-
májának tekintjük, amely az elsődleges téma-réma kapcsolatok azonosítását 
teszi lehetővé. Hiányában most megelégszünk a táblázatban feltüntetett kapcso-
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latok alapján a kommunikációs egységek intuitíve legfontosabbnak tekintett 
téma-réma kapcsolatainak az ábrázolásával. 

Ha a korreferencia-indexek tényleges előfordulását a kommunikációs egysé-
gekben folytonos vonallal, közvetett előfordulásukat pedig (amely a táblázat 
harmadik oszlopában való előfordulásnak felel meg) szaggatott vonallal jelöl-
jük, az elemzett szövegrészletek közös tematikus struktúrája a következőképpen 
ábrázolható: 
 

 
Az ábrából a kiválasztott versrészlet „értelmi struktúrájának” rejtett, lenyű-

gözően tudatos elrendezése tárul fel. 
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Függelék 
 
T.S.Eliot: Marina 
 
Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga? 
 
What seas what shores what grey rocks and what islands 
What water lapping the bow 
And scent of pine and the woodthrush singing through the fog 
What images return 
O my daughter. 
 
... 
 
 
T.S.Eliot: Marina 
 
Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga? 
 
Micsoda tengerek micsoda partok és szürke sziklák és szigetek 
Micsoda vízcsapkodás a hajóorr körül 
És fenyőillat és a fenyőrigó füttye a ködben 
Micsoda képek térnek vissza most 
Ó én lányom. 
 
... 
 
(Vas István fordítása) 
 
T.S.Eliot: Marina 
 
Mily tengerek mily partok mily szürke sziklák és mily szigetek 
Mily víz nyalja a hajó orrát? 
És fenyőillat és az erdei csalogány mely a ködben énekel 
Mily képek térnek vissza 
Ó, leányom? 
 
... 
 
(Franyó Zoltán fordítása) 
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Jegyzetek 
 

                                                           
1 A korreferenciális elemzés általunk alkalmazott formalizmusát korábbi tanulmá-
nyainkban részletesen taglaltuk (lásd például az Officina Textologica eddig megjelent 
köteteit). 
2 Itt ismét korábbi tanulmányainkra utalunk, amelyekben részletesen elemeztük, hogy a 
korreferenciális elemzés általunk használt formalizmusa kiválóan alkalmas a szövegek 
tematikus (téma-réma) szerkezetének elemzésére. 
3 Mind a relációs indexek, mind pedig a prepozíciós indexek hatóköre („az a szövegbeli 
tartomány, ameddig egy szövegelem a szövegen belül funkcionálisan ... kiterjed, azaz 
önmaga helyén túl más szövegelemekben vagy velük kapcsolódva része a szöveg érte-
lemszerkezete egy helyének”, Tolcsvai Nagy G. 2001: 117) többnyire csak az adott 
kommunikációs egységre terjed ki. A szövegek tematikus struktúráját (téma-réma 
szerkezetét) az egyes korreferenciális indexek többszörös előfordulásai határozzák meg a 
különböző kommunikációs egységekben. 
4 Megjegyezzük, hogy (1) egyes lexikai függvények — pl. ha a független vagy függő 
változók között igék fordulnak elő — kivezetnek az elsőrendű logikai nyelvek fogalmi 
keretéből, valamint (2) a lexikai függvények ilyen értelmezése tágabb, mint az ÉSzM 
modell eredeti értelmezése, mivel nemcsak a szintagmatikai, hanem a paradigmatikai jel-
legű hozzárendeléseket (helyettesítéseket) is magában foglalja. Még tágabban értelmezve 
a lexikai függvényeket, ide sorolhatóak a metaforikus leképezések is, amelyek a modern 
metaforaelmélet szerint fogalmi tartományok közötti leképezéseknek tekinthetőek (lásd 
pl. Kövecses 1998). 
5 Mint ahogy az Oxford University Press kollokációszótárának ship (hajó) szócikkében 
szerepel is: „PHRASES the bow/stern of a ship” (Oxford 2002: 703) 
6 Marina is „the daughter of Pericles and Thaisa, In Shakespeare’s Pericles, Prince of 
Tyre. Marina, born at sea, is later lost to her father. He finds her after many years have 
passed, a young woman whose virtuous character has triumphed over numerous perils.” 
(The Heath Introduction to Poetry 1988: 388) 
7 A Senecától származó idézet (további) fordításai és ezek forrásai: „Miféle hely ez, 
miféle ország, / Mely sarka a világnak?” (Hankiss 1970: 200); „What place is this, what 
region, what shore of the world?” (The Heath Introduction to Poetry 1988: 388); „What 
place is this, what region, what quarter of the world?” (Williamson 1955: 185) 
8 Vegyük észre, hogy a szövegmondatok konjunkcióval való összekapcsolásával kapott 
összetett formuláról itt nominális értelemben beszélünk (hasonló módon jártunk el, ami-
kor az (r04a) relációs indexet (vízcsapkodás) alanyként használtuk a (k04b) kommuniká-
ciós egységben). Ez összhangban van azzal, hogy emlékeink (mentálisan tárolt) formu-
láknak felelnek meg, viszont ha beszélünk róluk, már nominális értelemben jelennek 
meg. 
9 Valószínűleg ez az egyik olyan pont, ahol a fordítás erősen függ az adott nyelv 
struktúrájától, bár az általunk választott szövegrészletekben erre nem találtunk példát. 
Közrejátszhatott a szövegrészletek viszonylag rövid terjedelme is: „... a fordítás mégis-
csak az új nyelvi struktúra szerint épül fel, és óhatatlanul átformálja az eredetit, külö-
nösen akkor, ha irodalmi műről van szó” (Szikszainé Nagy 1999: 332). 




