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2. Mi a konnektor? 

A konnektor fogalom használatát sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt kevéssé 
ismertnek vagy éppen ismeretlennek1 tekinthető, különösképpen, ha olyan, a 
köznyelvben is ismeretes terminusokkal hasonlítjuk össze, mint kötőszó vagy 
kohézió. Másrészt viszont — vagy éppen ezért — tény, hogy használata nem 
egyöntetű. 

Szó sincs persze arról, hogy a kutatók ne vennének tudomást a konnektorok-
ról, vagy arról, hogy ne találnánk idevágó munkákat. A francia nyelvészet több 
(főként pragmatikai) vonulata is kitüntetett figyelemmel fordul feléjük2, de jóval 
közelebbi példára is akadhatunk: elég például BÉKÉSI Imre jelentésszerkezeteket 
interpretáló tanulmányaira gondolnunk. Az ellenben bizonyos, hogy — szemben 
több más alapvető szövegtani kategóriával — az egyébként magától értetődőként 
használt konnektor fogalma mögött nagy a terminológiai tisztázatlanság. Márpe-
dig ennek a nyelvészeti stúdiumok két területen is kárát látják. A pontos (és fő-
leg:) általánosan elfogadott, közismert meghatározás hiánya egyrészt 
megnehezíti a szöveg makro- (illetve mezo)architektonikájának egzakt leírását s 
az ezzel összefüggő alkalmazásokat, másrészt pedig nélkülözhetetlen támponttól 
fosztja meg mind a lexikológiát, mind a szintaxist. Belátható ugyanis, hogy 
olyan lexikai egységek definiálása és/vagy szórendi sajátosságainak meghatáro-
zása, melyeknek legfőbb funkciója a szöveg tagolása, a szövegben betöltött 
pontos szerepük tisztázása nélkül csak fogyatékos lehet. 

A következőkben kísérletet teszünk a konnektorfogalom tisztázására. Először 
megnézzük, mi mindent értenek általában konnektor alatt, majd felvázoljuk a 
szövegszervező elemek rendszerezésének általunk célszerűnek tartott módját, 

                                                      
1 Erre csak egy példa, kommentár nélkül: a Langue française című folyóirat 77. 

számát (1988. február) a konnektorok szintaxisának szentelte, s ez is a címe: La 
syntaxe des connecteurs. Mivel azonban a szedő ennek alighanem kevés értelmét 
látta, a címlapon máig is szép nagy betűkkel ez olvasható: La syntaxe des correcteurs 
(A korrektorok szintaxisa). 

2 Elemeiben az itt ismertetett felfogás is elsősorban e forráscsoportra támaszkodik 
(ADAM, ANSCOMBRE és DUCROT, MOESCHLER és köre, ROULET). Míg azonban a 
bevezetendő kategóriák elnevezése franciául nem okozott problémát (noha egységes 
terminológia az e nyelven olvasható szakirodalomban sincsen, és az említett 
forráscsoport elméletileg sem homogén), az alább javasolt magyar terminusok 
használata bizonyára nehézkesebb. 
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végül pedig felidézünk néhány, specifikusan a konnektorokkal kapcsolatos 
problémát. 

2.1. A terminológiai sokféleség bemutatása 

2.1.1. A konnektor terminus különböző alkalmazásai a nyelvészetben 
Csak röviden kívánjuk áttekinteni, hogy a nyelvészetben mi mindent értenek 

konnektor alatt, hisz ezzel is csak vizsgálatunk alant pontosítandó tárgyának 
világosabb el- és körülhatárolása a célunk. Az áttekintésben LUSCHER (1994: 
176–188) összefoglalását követjük. 

Ha a JAKOBSONnál és FAUCONNIER-nél előforduló sajnálatos terminológiai 
egybeeséseket nem számítjuk, akik e szót egészen más értelemben használják, 
négy fő konnektorkoncepciót lehet megkülönböztetni a nyelvészetben. Először is 
szó van szintaktikai konnektorokról a HARRIS-féle disztribúciós nyelvészetben. 
Ezek bináris operátorok, melyek két mondatból egyet alkotnak, az alárendelő, a 
hasonlító és a mellérendelő kötőszavak csoportjaira oszthatók, s e kategóriákon 
belül szigorúan formai kritériumok alapján vannak megkülönböztetve. Ez a le-
írás természetesen nem ad számot a konnektoroknak mindazokról a tulajdonsá-
gairól, melyek a szövegben figyelhetők meg. Más kutatók (GRICE, ALLWOOD, 
ANDERSSON, DAHL) e nehézségen úgy vélnek felülkerekedni, hogy a logikai 
funktorok igazságfeltételekkel meghatározott formalizmusát igyekeznek alkal-
mazni a természetes nyelvekre az interpretáció pragmatikai síkjának hozzáadá-
sával. Ezt az interpretációt kommunikációs normák vagy konverzációs elvek 
irányítják. Úgy tűnik, hogy ennél relevánsabb magyarázatot nyernek KEENAN és 
FALTZ formális szemantikájában azok a különbségek, melyeket egyazon kon-
nektor különböző strukturális szinteken (mondaton belül vagy mondatok között) 
történő használatai között lehet megfigyelni. Ők a szemantikai konnektorokat a 
logikai forma szintjén elemzik, de a globálisabb síkon történő interpretációra 
vonatkozó kérdések válasz nélkül maradnak. LUSCHER szerint csak a pragmati-
kai elemzés látszik képesnek — a szöveg globális szerveződésének tekintetbe 
vétele révén — az interpretációs problémákat megoldani. Ugyanakkor a prag-
matikai felfogás sem mentes a divergenciáktól. 

A pragmatikai konnektorok3 referenciálisan üres nyelvi jelek4, melyek csak 
szituációban nyernek értelmet, s amelyeket csak kontextusban lehet interpretálni. 

                                                      
3 A konnektorral kapcsolatos két- és többértelműség megsokszorozódik, ha a vele 

alkotott különféle jelzős szerkezeteket is számba vesszük. A munka jelen 
szakaszában — érthető okból — megtartjuk ezeket a jelzős szerkezeteket, de a 
későbbiekben csupán önmagában fogjuk a konnektor szót használni, remélve, hogy 
sikerült egyértelműen meghatározni, mit látunk célszerűnek érteni alatta. 

4 A franciában nem signe, hanem marque (= ’jegy’, ’valamire utaló jel’) áll, de a 
magyar ekvivalensek sajnálatosan egybeesnek. 
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Márpedig ez az üresség (a saját lexikai jelentés vagy a referenciális autonómia 
hiánya) a konnektorok működésének többfajta leírását is megengedi. 

Ezek a leírások mind koherens módon illeszkednek valamely pragma-
tikai elmélet kereteibe, és elméleti célt szolgálnak. Így — távolról sem lé-
vén nyelvészeti leírásokként szigorúan kidolgozva — elméleti érvekként 
jelennek meg. Az a tény ugyanis, hogy a konnektorok referenciálisan üre-
sek, arra csábít, hogy olyan szereppel ruházzuk fel őket, amilyent az el-
érendő cél vagy az igazolandó hipotézis megkíván. Ezt a megállapítást 
megerősíti a legtöbb leírás teleologikus jellege: nem arra törekszenek 
ugyanis, hogy az érintett elemeknek a nyelvbéli helyét, szerepét kifejez-
zék, hanem hogy beépítsék őket egy eljárásba, melynek célja a nyelvhasz-
nálat valamely aspektusának a megvilágítása. Ez magyarázza, hogy 
bizonyos tanulmányok miért követhetnek igen különböző megközelítés-
módokat anélkül, hogy egyúttal egymásnak ellentmondanának vagy egy-
mással komplementerek lennének: egészen egyszerűen sem nem ugyanazt 
a célt kívánják elérni, sem pedig nem ugyanazzal a szubsztanciával töltik 
ki a konnektorok referenciájának hiányát. (id.: 181 — fordítás: Cs. I.) 

DUCROT integrált pragmatikaelméletében a konnektorok, melyek soha nem 
önmagukban, hanem mindig egy P konnektor Q szemantikai struktúra formájá-
ban tanulmányozandók, két csoportra oszlanak: a logikai konnektorok mindig 
ténylegesen jelen lévő és azonosítható egységeket kapcsolnak össze, míg a 
pragmatikai konnektorok nem materializált beszédszegmentumokra, hanem 
jelentéstartalmakra vagy beszédaktusokra vonatkoznak. Az interpretációban 
ezért először is azonosítani kell a P és Q állításokat, amelyek nem felelnek meg 
szükségképpen azoknak a nyelvi elemeknek, melyek a konnektort közrefogják. 

ROULET konverzációs pragmatikáját az integrált pragmatika elmélete inspi-
rálja, egyúttal azonban a beszédművek tagolására összpontosít. A beszédmű-
összetevők (nyelvi aktusok) hierarchikus viszonyban állnak, egymáshoz képest 
irányító / alárendelt szerepet töltenek be. Ebben az elméleti keretben a konnektor 
funkciója kettős: egyrészt jelzi, hogy a két szerep közül melyiket tölti be egy-egy 
összetevő, másrészt pedig kijelöli argumentatív státusát. 

Végül pedig tekintsük a pertinencia elméletét (más néven a relevanciaelmé-
letet) követő pragmatikai iskolát (SPERBER és WILSON nyomán MOESCHLER és 
köre; ide tartozik az idézett LUSCHER is). A kontextus számukra egy változó, 
mely a kognitív környezet azon részhalmazának felel meg, melyet az interpretáló 
szubjektum a megnyilatkozás interpretációjának pillanatában mindabból kivá-
laszt, ami számára közvetlenül hozzáférhető. Minthogy a pertinencia elve azt 
kívánja, hogy az értelmező a megnyilatkozást a priori optimálisan pertinensként 
fogja fel, és ennek megfelelő interpretációs kontextust alkosson a kielégítő ér-
telmezés elérése érdekében, a konnektor szerepe nem más, mint hogy a megnyi-
latkozásnak ezt a feldolgozását optimalizálja azáltal, hogy az alkotóelemei 
közötti kapcsolatokra vonatkozó instrukciókat ad. 
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2.1.2. Példák a konnektor terminus használatára 
a magyar szövegtani irodalomból 

A szorosabb értelemben vett szövegtani szakirodalomban is változatos a kon-
nektor terminus jelentése, hatóköre. Korábban (CSŰRY 2001: 40–50) áttekintet-
tük a francia szövegekben megfigyelhető divergenciákat, most — mivel e 
divergenciák a magyar szakszövegekben is jelen vannak, s egyébként is ez a 
tárgyalásmód áll inkább összhangban a jelenlegi céljainkkal — csak a magyar 
szövegtani irodalomban tapasztaltakat foglaljuk össze. 

BALÁZS Jánosnál a konnektor terminus fel sem bukkan. Vele nagyjából egy 
időben viszont NAGY Ferenc pontos definíciót próbál adni szövegtanának a szö-
veg grammatikájával foglalkozó fejezetében: 

A szabad mondatok5 kapcsolódását konnexiónak (összekapcsolódás), 
a kötőelemeket konnektoroknak (kötőelem) nevezzük. Leggyakrabban 
logikai természetű mellérendelő kapcsolódás, ritkábban alárendelés (pél-
dául megengedés) fordul elő a szövegekben. […] (NAGY 1981: 38) 

A kifejezett és elhagyott kötőszók a mondategészek és a szabad mondatok 
logikai kapcsolatait fejezik ki, és részt vesznek a magasabb egységek, a mon-
dattömbök kialakításában. A konnektorok az egymás mellett álló szövegmon-
datok összefűzésének eszközei, a szöveg lineáris folytonosságának 
biztosítékai. (id.: 39) 

A konnektorok mellett azonban külön tárgyalja az úgynevezett utalásokat is, 
mint a nem szomszédos szövegösszetevők összekapcsolásának eszközét, s ez 
alatt nem az anaforát kell értenünk általában, úgyhogy a két fogalom között za-
varó interferencia lép fel: 

Vannak olyan szöveggrammatikai elemek is, amelyek az egymástól tá-
volabb eső szövegegységek egybetartozását fejezik ki. A nyelvi mű utalá-
sai a hallgató szövegmegértését segítik, mert azonosítják a különböző 
mondatok, bekezdések, szövegrészek tárgyait, személyeit, az író oldaláról 
nézve viszont lehetővé teszik, hogy gazdaságosan, teljes szerkesztés nélkül 
szülessenek mondatok. (39) 

A Szemiotikai szövegtan6 1. kötetében megjelent Terminológiai szótár nem 
tesz ilyen különbséget, és tömörebben, egyszersmind általánosabban is fogal-
maz:  

                                                      
5 Szabad mondat = egyszerű mondat, alárendelő összetett mondat, a mellérendelő 

összetett mondat tagmondatai (NAGY 1981: 37) 
6 PETŐFInél, a szemiotikai szövegtan atyjánál a konnektor problémája nem látszik 

központinak, jobbára kétargumentumú funktorként történik rá utalás: 
Az elemi propozíciókból úgynevezett konnektív alapstruktúrák alkalmazásával 

komplex propozíciókat hozhatunk létre. Ilyen konnektív alapstruktúra például az 
ET (= ÉS) funktort tartalmazó. (1996: 35) — A kanonikus atomi szövegekből 
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KONNEKTOR (konnektív elemek): a  szöveg lineáris folytonossá-
gát (konnexitását) biztosító elemek: kötőszók, névmások, bizonyos ra-
gok stb. (Más felfogásban: csak a kötőszók a konnektív elemek.) (VASS 
1993: 98) 

Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi meghatározás szerint a konnektor heterogén ka-
tegória, s emiatt (a terminológia szintjén is) tagolni kell; kérdés azonban, hogyan 
festene a szövegtan céljainak megfelelő tagolása. De nem kínál kedvezőbb meg-
oldást a kategóriának a kötőszókra történő szűkítése sem: míg bizonyos kötő-
szókat szövegtani szempontból fölösleges ekként átkeresztelni — még ha 
találunk is példát a puszta terminológiai ráncfelvarrásnak erre a módjára a nem-
zetközi szakirodalomban —, addig más nyelvi elemeket, struktúrákat kirekeszt, 
holott konnektor lehet olyasmi is, ami ugyan nem névmás, rag, stb., de nem is 
kötőszó. 

SZIKSZAINÉ (1999) a konnektorokat könyvének a szövegszemantikáról 
szóló fejezetében, a szöveg lineáris kohézióját tárgyaló alfejezetben említi meg, 
elvetve a szöveggrammatikai besorolás jogosságát. Az 5.4. szakasz a melléren-
delő kötőszók szövegbeli szerepével foglalkozik, itt fordul elő a konnektor ter-
minus (190), a mellérendelő kötőszó zárójelben megadott szinonimájaként. 
Ezen kívül a kötet végén álló Textológiai fogalomtár címszavai között is rábuk-
kanunk, ahol meghatározása a következő: 

1. a mondatok közötti tartalmi-logikai viszonyokat kifejező kötőszók;  
 2. más típusú kötőelem is beletartozik: ragok, névmások stb. (468) 

SZIKSZAINÉ — KÁROLY (1995) és DEME (1965) nyomán — leszögezi, hogy 
„a szövegmondatok egymáshoz fűzése kevés kivételtől eltekintve mellérendelő 
jellegű […], ezért a mellérendelt tagmondatok kötőszavai alkalmasak összeköté-
sükre” (189–190). Nézete szerint a konnektor használata jobbára lehetőség: exp-
licitté tehetjük vele a kapcsolódást, „de kötőszó híján is — azt odaértve — nagy 
biztonsággal felfejthetők a szövegmondatok közötti tartalmi-logikai viszonyok” 
(190). Igaz, ez nem minden relációtípus esetében áll: DEME (1965: 299) alapján 
megállapítja, hogy az ellentétes és a választó viszony esetében szükség van a 
kötőszóra. Utal BÉKÉSI (1993) megállapításaira a mellérendelő kapcsolatok 
struktúraképző szerepéről, a tömbösödés sajátosságairól. A szövegmondatnál 
magasabb szintű szövegegységek (bekezdések) kötőszóval történő összekap-
csolásáról viszont úgy tartja: „a bekezdés élén álló kötőszó annak a jele, hogy az 
utána következő mondatokkal szorosabb a kapcsolata, mint a megelőzőkkel” 
(191). 

                                                                                                                                   
úgynevezett makro konnektív alapstruktúrák alkalmazásával (nem atomi) 
kanonikus szövegek [...] hozhatók létre. (id.: 38) 
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Egy másik fejezet bemutatja a „pragmatikai jellegű kötőszók” jelenségét, 
utalva VAN DIJKra (1982b: 85) és BÉKÉSIre (1986: 43), megjegyezve, hogy a 
„nem-pragmatikai” kötőszóktól nem mindig könnyű megkülönböztetni őket. A 
pragmatikai konnektor terminus kétségkívül jelen van a szakszövegek egy nem 
csekély részében, így bizonyos francia szerzőknél is, azonban konnektordefiní-
ciónkból következik, hogy a pragmatikai jelző redundáns elem, sőt használata az 
általa implikáltakból eredően hibás. Nézetünk szerint a szemantikai és a prag-
matikai funkció különválasztása nemhogy nem könnyű, hanem lehetetlen és 
szükségtelen. SZIKSZAINÉ egyik példája az így; ennek az esetében azonban nem 
a szemantikai érték és a pragmatikai funkció, hanem a módhatározói és a kon-
nektor-szerep megkülönböztetése lehetséges, aminek fényében az ígyre 
poliszémikus viselkedés jellemző. Igaz, SZIKSZAINÉ nem is konnektorról, hanem 
kötőszóról beszél; az általa megkülönböztetett jelenségek közül a „pragmatikai 
jellegű kötőszókat” a konnektor funkcióját betöltő egységek osztályával tekint-
hetjük azonosnak. 

SZIKSZAINÉ munkájában tehát a konnektor afféle kiegészítő terminológiai 
elem, önálló státusa nincs. Különösen a fogalomtárbeli meghatározása fényében 
kell ezt gondolnunk. A konnektorok nyelvtani-lexikológiai minősítésének te-
kintetében a VASS (1993) definíciójához fűzött megjegyzésünket ismételhetnénk 
meg. E felfogással a lineáris folytonosság dolgában is hasonlóságot látunk, de 
míg ott ezen a konnexiót, itt a kohéziót kell érteni. A konnektorhasználat fakul-
tatív jellegéről nyilván nehéz volna árnyaltabb képet adni egy ilyen szövegtani 
összefoglalóban, azt azonban mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a kon-
nektor elhagyásának (vagy, ha úgy tetszik: a zéró konnektornak) eseteit, lehető-
ségeit tüzetes vizsgálat tárgyává kell tenni, részint a relációtípus, részint a 
ko(n)textuális sajátosságok, részint pedig a konnektor szerepében álló nyelvi 
egységek oldaláról közelítve a kérdéshez. Az elhagyhatóság ugyanis a 
SZIKSZAINÉ által jelzett típusokban sem érthető megszorítások nélkül, viszont — 
például — az ellentét „szigorúan kötőszós természete” is csak legföljebb tenden-
ciaként értelmezhető. Fontos megállapítás az, amely a konnektoroknak a mon-
datnál magasabb szintű szövegegységek összekapcsolásában játszott szerepére 
vonatkozik, azonban a bekezdések viszonyának jelzéséről mondottak hiányér-
zetet hagynak az olvasóban; a bekezdés élén álló kötőszónak az utána következő 
mondatokkal fenntartott szorosabb kapcsolatáról szóló kijelentés nem segít a 
konnektorok természetének vagy működésének jobb megértésében. 

A konnektor terminus használatát általában jellemző zavarosság is oka lehet 
annak, hogy TOLCSVAI NAGY szövegtanában (2001) legföljebb csak idézetben 
találkozunk vele (256). Ő azokat a jelenségeket, melyekkel a konnektorműködés 
kapcsolatos, könyvének a szövegértelem létrejöttének tagolódásával foglalkozó 
részén belül, a szöveg mezoszintjéről szóló fejezetben tárgyalja: 



A konnektor terminus használata a magyar szövegtani irodalomban 

 15 

A mezoszintű szövegegységben párhuzamos megoszlásban a követ-
kező koherencia-tényezők játszanak szerepet: nézőpont, tér- és időviszo-
nyok, korreferencia, tematikus progresszió, a szövegtopik és a 
szövegfókusz megoszlása, mellérendelés, fogalmi séma. (243) 

TOLCSVAI NAGY a mondatok közötti mellérendelés jellemzésében LANG 
(1977, 1991), DORFMÜLLER-KARPUSA (1984), VAN DIJK (1977, 1982), 
HALLIDAY–HASAN (1976), RUDOLPH (1996), BÁNRÉTI (1992) és BÉKÉSI (1986) 
munkáiból indul ki. A konjunkcióval ([mellérendelő] kötőszóval) kapcsolatban 
kiemeli, hogy ezek műveleti (operatív) jelek, melyek szerepe a szövegben — a 
magasabb, a konjunktokétól eltérő értelmi egység létrehozása révén — fonto-
sabb, mint a mondatban. A mondatok közötti mellérendeléssel létrehozott egy-
ségek belső viszonya rendesen nincsen ettől az összekapcsolástól függetlenül, 
előre adva, azt többnyire a beszélő szándéka hozza létre. Az értelmi egység va-
lamely közös integrátor alapján jön létre; ez néha egyszerűen ki nem fejezhető, 
összetett kategória. Bár az összekapcsolt mondatok jelentése fontos szerepet 
játszik a viszony létrejöttében, amely néha kötőszó nélkül is egyértelmű, annak 
„kifejtett (kötőszavas) nyelvi jelölése […] minden mellérendelő kapcsolat lé-
nyegi jegye” (id.: 262). A mellérendelés a mondatok közötti viszonyokat „első-
sorban az események tartományában, pontosabban a predikatív szerkezetek 
közötti viszonyokban” (id.: 263) szervezi. A BÉKÉSI által leírt konstrukciótípu-
sok, melyek három vagy négy, kötőszókkal összekapcsolt mondatból állnak, 
„jellegzetes, viszonylag lezárt mezoszintű egység[ek] a szövegben” (id.: 271), 
így a (mellérendelő) kötőszókban a mondatok tömbösödésének eszközeit lát-
hatjuk. TOLCSVAI NAGY ismerteti a (tag)mondatok közötti nyelvtani és szeman-
tikai kapcsolatok, illetve a kötőszók és funkcióik néhány osztályozását, és 
összefoglalja az önálló mondatok közötti mellérendelés magyar nyelvbeli jelleg-
zetességeit is. 

A konnektor terminus (nem)használatának e példáit, a hazai szövegtani iro-
dalomban föllelhető konnektorfelfogásokat áttekintve a következő összefoglaló 
megállapításokat tehetjük:  

Mindjárt maga a terminus használata vagy elvetése különbséget tesz az idé-
zett munkák között. NAGY teljes értékű, önálló terminológiai elemként, VASS és 
SZIKSZAINÉ amolyan kisegítő, lehetséges terminusként kezeli, TOLCSVAI NAGY 

pedig kerülni látszik. Nézetünk szerint a konnektorral mint önálló szövegnyelvé-
szeti-szövegtani kategóriával számolni kell, ehhez azonban egy sor kérdés tisz-
tázására van szükség — ami épp a jelen munkának is célja. 

Nincs egyetértés abban sem, hogy a konnektorok a konnexió (NAGY, VASS) 
vagy a kohézió/koherencia (SZIKSZAINÉ, illetve TOLCSVAI NAGY) megteremté-
sének eszközei közé sorolandók-e. Amint a későbbiekben kifejtjük, mi az utóbbi 
felfogást tartjuk követendőnek, azzal a megszorítással, hogy a konnektorokra — 
mintegy velejáró funkcióként — a konnexió biztosításában is hárulhat szerep. 



Mi a konnektor? 

 16 

Egyezség van viszont abban, hogy a konnektorok mondatokat kapcsolnak 
össze, amelyek egymás szomszédai a szövegben, s amelyek között mellérendelő 
viszony létesül. Ezeket az állításokat csak egy bizonyos (igaz: jelentős) mértékig 
fogadhatjuk el. Arra, először is, hogy a kapcsolódás nemcsak mondatokat, ha-
nem annál magasabb szerveződési szintre tartozó szövegegységeket is érinthet, 
már maguk az idézett szerzők is utalnak valamilyen formában, a szövegértelem 
mezoszintű konstrukcióiról, illetve a bekezdések viszonyáról szólva. Mivel 
azonban a jelzett viszonyba tartozó állítások fizikai értelemben vett szomszédos-
sága korántsem kizárólagos eset, és a nagyobb verbális tömbök közötti konnek-
torok működése igen összetett probléma, az olvasottakat nem érezhetjük 
kielégítőnek. A konnektorokkal jelzett kapcsolódások nem mindig szabályos 
mondat- vagy kijelentésláncolatok zárójelezéssel egyértelműen tagolható vi-
szonyrendszerei. A mellérendelő viszony kétségkívül elsődleges, de további 
figyelmet kell szentelnünk az alárendelő viszonynak is, ahogyan a következő 
fejezetünk jelentéstani kérdésekkel foglalkozó részében is szó esik majd róla. 

Bár mutatkoznak eltérések, mégis az egyetértés dominál a konnektorok 
nyelvtani-lexikológiai minősítésében, a konnektor és a kötőszó viszonyának (= 
azonosságának) megítélésében. Kétségkívül zavaró, hogy a szerzők egy része 
nem tudja eldönteni, helyes-e „más típusú kötőelemeket” (például ragokat, név-
másokat) is e kategóriába sorolni: ez sokat árt terminusunk „jó hírének”, alkal-
mazhatóságának. Másrészről viszont hiányolhatunk más természetű egységeket, 
melyek működésük alapján világosan elkülöníthetők a „más típusú kötőelemek-
től”, ugyanakkor konnektorfunkciójuk egyértelmű. E kérdést a konnektorok 
morfo-lexikai tulajdonságairól szólva fogjuk közelebbről megvizsgálni. 

Ha mármost azt kellene eldöntenünk, hogy melyik megközelítés- és 
kifejtésmód a legkörültekintőbb, legkövetkezetesebb és legalaposabb, s így me-
lyik kínálja a legbiztosabb alapot a konnektorok további kutatásához, TOLCSVAI 

NAGY munkáját kellene választanunk. Ha azonban egyelőre csupán azt kívánjuk 
összegezni, ami az eddig idézettekből együttesen (számunkra is elfogadhatóan) 
következik, és magunk akarunk hozzáfogni e fogalom meghatározásához, azt 
mondhatjuk, hogy a konnektor olyasvalami, amit a szöveg sajátos összetevője-
ként lehet izolálni, s amelynek funkciója a többi (más természetű) szövegössze-
tevő valamilyenfajta (lineáris) összekapcsolása. Így tehát a szöveg értelmi és 
szerkezeti jólformáltságáért látszik felelni, s e működésében jól elkülönül a kor-
referencia-hálóktól és az izotópláncoktól. 

2.2. A szövegszervező elemek osztályozása és a konnektor fogalmának 
általános meghatározása 

Induljunk ki mindazon nyelvi eszközök halmazából, melyekre a legmegen-
gedőbb konnektordefiníció illik. Valóban indokolt lehet megnevezni a 
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konnexitást biztosító valamennyi szövegelem alkotta halmazt mint egészet, te-
kintet nélkül az elemek jelölte reláció tagjainak státusára és/vagy szövegbeli 
távolságára. Erre a célra francia nyelvű munkáimban a structurant de texte ter-
minust ajánlottam, magyarul pedig szövegstrukturáló elemnek nevezném e hal-
mazt. Ebbe a legtágabb (az ábrán 1-gyel jelölt) halmazba beletartozhatnak 
például az idő- vagy birtokviszonyt jelölő (kötött) morfémák is. 
Szövegstrukturálóelem-funkciója van tehát minden olyan eszköznek, melyet 
kifejezetten a szöveg konnexitásának biztosítása és/vagy a szöveg szemantikai 
és/vagy pragmatikai viszonyainak a significansban (közelebbről a notatioban7) 
történő jelzése végett használunk. 

E halmaz egyik (az ábrán 2-vel jelölt) részhalmazaként javasoljuk elhatárolni 
a konnexív funktorokat, amelyek a szöveg lineáris folytonosságát biztosítják a 
szomszédos egyszerű makroarchitektonikai egységek szövegszerkezeti-jelen-
téstani relációjának jelölése révén. Konnexív funktorként működhet például 
kötőszó, névmás, határozószó. 

A szövegstrukturáló elemek másik (az ábrán 3-mal jelölt) részhalmazát fran-
ciául organisateurnek neveztük; magyarul teljes komplex szövegösszetevőt je-
lölő/konstituáló funktor8 megjelöléssel illetnénk. Az ekként alkalmazott szavak 
és szintagmák9 közös tulajdonsága a szöveg significansának tagolásában ját-
szott szerep azon szemantikai viszonyoknak megfelelően, melyeknek a szöveg 
kifejezéséül szolgál10. 

                                                      
7 A terminus értelmezéséhez lásd PETŐFI több helyütt is bemutatott modelljét 

(különösen: PETŐFI 1996: 12, 1998: 41, 2004: 27 kk.). 
8 A funktor terminust jobb híján, de a szemiotikai textológia szóhasználatának 

szellemében alkalmazzuk. 
9 E kategória morfológiai sajátosságaként kell megjegyeznünk, hogy kötött morfémák 

nem tartozhatnak bele. 
10 A folytonosság és a tagolás kettősségét a későbbiekben részletesebben tárgyaljuk. 

2

1 
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A teljes komplex szövegösszetevőt jelölő/konstituáló funktorok egyik (az áb-
rán 4-gyel jelölt) fajtája a lineáris tömbösödést jelölő/konstituáló funktoroké 
(ezeket a későbbi fejezetekben LTF rövidítéssel jelöljük). A lineáris tömbösö-
dést jelölő/konstituáló funktor  

 valamely mondat-, mondattömb- vagy szekvencia-nagyságrendű 
makroarchitektonikus egység helyét, vagy 

 annak egy bizonyos meghatározott szerepét, szemantiko-pragmatikai 
sajátosságát 

hivatott jelölni a szöveg egészének struktúrájában. A lineáris tömbösödést je-
lölő/konstituáló funktorok a referens (vagy inkább a relatum-imago) reprezentá-
cióját tagolják. A lineáris tömbösödést jelölő/konstituáló funktorként használt 
kifejezéseknek olyan saját lexikai jelentése van, mely (bizonyos fokú) 
referenciális autonómiát biztosít számukra. E kategóriába a következők tartoz-
nak: 

 a lineáris integrációt jelölő kifejezések (például: egyrészt… másrészt; az 
első…, a második…, stb.; stb.); 

 az ismétlést, újrafogalmazást jelölő kifejezések (például: más szóval; 
összefoglalva; stb.); 

 a szövegvilág-jelölő kifejezések és a szövegvilág-alkotó predikátumok 
(példák az előbbiekre: ebben az évben; Pista szerint, stb.; példák az 
utóbbira: egyszer volt, hol nem volt; tegyük fel, hogy…, stb.). 

A teljes komplex szövegösszetevőt jelölő/konstituáló funktorok másik (az áb-
rán 5-tel jelölt) fajtája alkotja a konnektorok halmazát11. A konnektor meghatá-
rozott interpretációs-inferenciális procedúrákat működésbe hozva azt jelöli, 
hogy az általa összekapcsolt szövegösszetevők valamilyen sajátos szemantikai 
(szemantiko-logikai, szemantiko-pragmatikai) viszonyban állnak egymással. E 
sajátosságból az is következik, hogy a konnektorok az esetek jelentős részében 
explicit formában nem manifesztált szövegösszetevőkkel (jelentéskomponen-
sekkel) létesítenek kapcsolatot, melyekkel — azokat explicitálva — az elemzés 
céljából a szöveget ki kell egészíteni. A konnektorfunkciót olyan verbális ele-
mek töltik be, melyeknek nincsen referenciális autonómiájuk (kötőszók, egyes 
határozószók, bizonyos komplex lexikai elemek és szintagmák), s amelyek je-

                                                      
11 Fenntarthatnánk a konnektor terminust természetesen a szövegstrukturáló elemeknek 

mint legtágabb halmaznak a jelölésére is, másként jelölve e szóban forgó 
részhalmazt, s egyben többé-kevésbé kielégítve a korábban említett definíciókat, 
azonban éppen e részhalmazról, illetve elemeiről találunk bőséges irodalmat, s ott 
általános a konnektor terminusnak ilyen — szűkebb — értelmű használata. 
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lenléte az összekapcsolt szövegösszetevők (s így a szöveg) interpretációját egy-
értelművé teszi. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt kategóriák nem lexikaiak vagy szin-
taktikaiak, hanem szövegstrukturáló funkciókat takarnak, még ha e funkciók 
ellátásában ennek vagy annak a lexikogrammatikai elemhalmaznak kitüntetett 
szerepe van is. Arra is rá kell mutatni, hogy az ily módon elhatárolt halmazok-
nak közös részhalmaza lehet. Így például egy konnektorként használt elem be-
töltheti egyben a konnexív funktor szerepét is. Hogy azonban a kettő egyáltalán 
nem jár szükségképpen együtt, annak bővebb kifejtését a további fejezetekre 
hagyjuk. 

2.3. Logika vs természetes nyelv 

Bár a magyarban nem jelent veszélyt az a zavaró kétértelműség, amellyel a 
franciában találkozunk (ahol ugyanis a connecteur terminus egyaránt jelöli a 
logikai igazságfunktort és a nyelvészeti-szövegtani értelemben vett konnektort), 
tisztáznunk kell, hogy milyen különbség van egy természetes nyelvi kötőszó 
logikai szóként való használata s az e réven létrehozott mondatok, illetve a szö-
vegtani definíciónak megfelelő konnektorok használata között. Hogy ez a kérdés 
nem kerülhető meg, annak belátásához a legegyszerűbb példa is elegendő: 

(1) Süteményt is veszek Julinak, és ő csak hisztizik. 

(1) felfogható logikai konjunkcióként (p & q, ahol p = Süteményt is veszek 
Julinak, q = Juli csak hisztizik), márpedig a konjunkció kommutatív, azaz (1) és 
(2) logikai értelemben ekvivalens: 

(2) Juli csak hisztizik, és én süteményt is veszek neki. 

(A pronominalizáció különbségei szempontunkból lényegtelenek.) Ha már-
most még egy mondat hozzáfűzésével megpróbálunk jólformált szöveget alkotni 
mindkét példánkból, világos különbséget mutathatunk ki: 

(3) Süteményt is veszek Julinak, és ő csak hisztizik. Milyen 
megátalkodott gyerek! 

(4) Juli csak hisztizik, és én süteményt is veszek neki. Milyen 
hülye is vagyok! 

Viszont: 

(5) ?Süteményt is veszek Julinak, és ő csak hisztizik. Milyen 
hülye is vagyok! 

(6) *Juli csak hisztizik, és én süteményt is veszek neki. Milyen 
megátalkodott gyerek! 
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A természetes nyelv szemantikája szerint tehát (1) és (2) a szöveg dimenzió-
jában nem ekvivalens, azaz az és ebben az esetben nem kommutatív. Még ha 
(5)-öt némi interpretációs erőfeszítés árán el is tudjuk fogadni, (6) szerzőjéről 
legalábbis azt gondoljuk, hogy nem tudja, hová szeretne kilyukadni. 

Semmit sem változtat megállapításaink érvényén az a fölvetés, hogy a tár-
gyalt esetben az és nem kapcsolatos, hanem ellentétes jelentésű, sőt. Még 
egyértelműbb a helyzet, ha de kötőszót tartalmazó mondatot veszünk például: 
logikailag itt is konjunkcióval van dolgunk, de p és q felcserélése természetes 
nyelvi közegben eltérő beszélői szándékok megvalósítását teszi lehetővé: 

(7) Péter iszákos, de zseniális. 

(8) Péter zseniális, de iszákos. 

Természetesen nemcsak a sorrend és a felcserélhetőség sajátosságai külön-
böztetik meg a mondatok logikai és nyelvi összekapcsolását. A kontrapozíció 
törvénye értelmében bármely kondicionális ekvivalens a kontraponáltjával, vö.: 

(9) Ha fúj a szél, feketén bólingat az eperfa lombja. 

(10) Ha nem bólingat feketén az eperfa lombja, nem fúj a szél. 

Ez „logikusnak” tűnik. Más — hasonló szerkezetű — példákkal nincs ilyen 
szerencsénk: 

(11) Ha szomjas vagy, van sör a hűtőben. 

(12) ?Ha nincs sör a hűtőben, nem vagy szomjas. 

Ráadásul nemcsak a szomjúság és a sörnek a hűtőben való jelenléte közötti 
„logikai” viszonyt látjuk problematikusnak, hanem a kontextus szerepét is: el-
képzelhető ugyanis olyan kontextus és olyan interpretáció, melyben (12) elfo-
gadható és igaz: ’miután tele volt a hűtő sörrel, most pedig nincs benne, és egész 
este egyedül voltál a lakásban, nem lehetsz szomjas’. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a természetes nyelvben a konnektorok 
nem igazságfeltételekkel jellemezhetők, hanem használati és interpretációs 
feltételeikkel, és értelmezésük függ az általuk összekapcsolt nyelvi egységek 
tartalmától, sorrendjétől és az interpretáció keretéül szolgáló kontextustól 
(vö.: MOESCHLER–REBOUL 1994: 183). Nagy óvatosság kívántatik tehát minden 
olyan kísérlethez, mely a konnektorok használatát és működését logikai eszkö-
zök egyszerű alkalmazásával kívánná megvizsgálni. 



A konnektorok működésének mechanizmusa és hatóköri kérdései 

21 

2.4. A konnektorok működésének mechanizmusa és hatóköri kérdései 

A korábbiakban azt láttuk, hogy egy elterjedt felfogás szerint a konnektorok-
nak az egymás után következő szövegmondatok összekapcsolása a feladata, s 
így a konnexió létrejöttéért felelnek. Működésük ily módon a szöveg szintjén 
ragadható ugyan meg, de nemigen különbözik a mondatösszetevőket összekap-
csoló kötőszókétól. A mi konnektorfelfogásunkból azonban nem ez következik. 
Ebben az alfejezetben két kérdéssel foglalkozunk:  

 Melyek a konnektorokra jellemző kapcsolási mód sajátosságai? 

 A ko(n)textus elemeit hogyan érinti a konnektorok működése, és ezeknek 
milyen szintjeit, funkcionális egységeit vagy rétegeit célszerű megkülön-
böztetni? 

2.4.1. A konnektorfunkció sajátosságai és a konnektorok anaforikus 
természete 

Természetesen igaz az, hogy a konnektorok részt vesznek a szöveg szerkezeti 
jólformáltságának a megteremtésében, és szerepük van a konnexió biztosításá-
ban. Ez azonban nem kizárólagos, sőt: nem is elsődleges feladatuk. Rendszere-
sen rájuk hárul a konnexió biztosítása is, de ezt a feladatot egy e célra alkalmas 
más elem is átveheti, a konnektorok feladata pedig a fő funkciójuk ellátására: a 
szemantikai (és pragmatikai) relációk jelzésére korlátozódhat. Ezzel összefüg-
gésben sajátos szintaktikai jelenségek is megfigyelhetők, amint arról alább, a 
konnektorok szintaxisát tárgyaló fejezetben szó lesz. A konnektorok 
mindenekelőtt a koherencia biztosításának lényeges elemei. Az egyes konnek-
tortípusok az általuk jelzett relációtípusnak megfelelően sajátos 
környezetstruktúrában jelennek meg, sajátos konstrukciótípusok létrehozását 
teszik lehetővé, illetve ilyenek felkutatására vonatkozó interpretációs instrukció-
kat hordoznak.12 Mindez a szövegjelentés artikulációjának síkján helyezi el a 
konnektorok funkcióját, és tanulmányozásukat az úgynevezett jelentésszerkeze-
tekével kapcsolja össze. 

A konnektorok egyik lényegi tulajdonsága tehát az, hogy a szöveg mondat-
egységeit, mondategészeit vagy makro-egységeit valamilyen magasabb (jelen-
tés)szerkezeti egységbe forrasztják, miközben olykor nagyobb távolságon 

                                                      
12 BÉKÉSI munkáiban a de szóhoz kapcsolódó jelentésszerkezetek konstrukciótípusait 

vizsgálja. Más megközelítésben, más terminológiával és másféle eredményekkel 
hasonló törekvést látunk a francia mais integrált pragmatikai alapú leírásaiban 
(DUCROT és mások). Az elméleti különbségektől függetlenül egyezés látszik abban a 
különböző irányzatok között, hogy a konnektorok nem egyszerű relációk jelzői, 
hanem mindig többelemű, összetett viszonyrendszeréi. 
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átívelő kapcsolódásokat hoznak létre13 és a kontextusra, a beszédhelyzetre vo-
natkozó indikációkkal szolgálnak (anélkül, hogy saját referenciális értékük 
lenne). Ez a tulajdonság egy másik szövegnyelvészeti kategóriának: az anaforá-
nak is sajátja. 

Egyik-másik lexikai egység különösen jól példázza ezt az analóg működés-
módot. A francia de toute façon (‘minden[féle]képpen, mindenesetre’) alkalmas 
arra, hogy akár terjedelmes makroszintű szövegegységeket is összekapcsoljon, 
megengedő ellentétviszonyukat jelezve. Ez a helyzet akkor, többek között, ha a 
de toute façon bekezdés élén áll. Ilyenkor az őt megelőző makroegység vagy az 
egész megelőző szekvencia tekintendő antecedensének. Ezek akár több bekez-
désnyi terjedelműek is lehetnek. Rájövünk ugyanis, hogy sem nem ez vagy az a 
mondat, sem nem egy (elemi) implicit tartalom a konnektor első (bal oldali) 
argumentuma, hanem egy olyan komplex tartalom, melyet a megelőző 
makroegység (szekvencia) egésze fejez ki, s amelyet ekként a de toute façon 
idéz fel, egy olyan kifejezéshez hasonló módon, mint az egy narratív szekvencia 
egészére utaló ezek az események kifejezés. A konnektor hiányában nemcsak a 
két makroegység vagy szekvencia közötti jelentésviszony halványulna vagy 
tűnne el, hanem az első szekvenciát egyszerűen nem tekintenénk egységében 
(komplex) argumentumnak. Úgy véljük tehát, hogy felállítható a konnektor 
retroaktív kapacitásának — úgy is, mint a többi szövegszervező elemmel szem-
beni megkülönböztető jegynek — a hipotézise. Erre jó példa a 4.1.2.4. fejezet 
(119) példája (158. old.). 

Az anafora és a konnektorok közötti analógiát több kutató is észrevette. 
SKUTTA (1998) a francia mellérendelő kötőszók kapcsán veti fel ezt a lehetősé-
get (bár a szövegszervező elemeknek egy az általunk igazolhatónak tartottnál 
valamivel szélesebb körére terjeszti ki). Párhuzamos példái (pour cette raison és 
donc, ceci dit és cependant) morfológiai és etimológiai oldalról is rávilágítanak a 
konnektorok anaforikus természetére.  

Meglepőnek tarthatnánk, hogy ez a tény nem vált a szövegnyelvészetben a 
konnektorok leírásának szerves részévé, miután BERRENDONNER (1983: 236) 
szerint (aki egyébként ennek egy lehetséges okát is megjelöli)  

ha úgy gondoljuk, hogy a „pragmatikai konnektorok” nem mások, mint 
az anafora egy sajátos esete, az bizonyára nem nagy felfedezés: sokfelé 
találkozunk ezzel az elgondolással, melyet masszív etimológiai bizonyíté-
kok is sugallnak. De úgy látom, hogy az anafora működésmódjára vonat-

                                                      
13 Ezekre a hosszú távú kapcsolódásokra a későbbiekben, munkánknak A konnektorok a 

szövegben című részében látunk majd példákat. Figyelemre méltó tény, hogy a 
konnektorokra vonatkozó elméleti fejtegetésekben túlnyomó többségben vannak a 
mondatszintű példák, holott a konnektorműködés sajátosságai teljes egészükben csak 
szövegszintű vizsgálatok eredményeként ismerhetők meg. 
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kozó valóban működőképes elmélet híján mindezideig nem aknázták ki 
kellőképpen.14 

Ha anaforán nem a szöveg egy elemének egy másikkal létesülő olyan viszo-
nyát értjük, melynek keretében az utóbbinak az előbbi (= az antecedens, azaz a 
kotextus egy megelőző vagy rákövetkező eleme) közbeiktatása révén tulajdonít-
hatunk referenst, hanem egy dinamikusabb, „megengedőbb”, kognitív felfogást 
követve, mint KLEIBER (1994), az anaforikus elemnek a beszédpartnerek rövid 
távú memóriájában jelen lévő valamely entitással létesülő viszonyát, mely nem-
csak a szöveg által közvetített információkon alapul, hanem a kognitív környezet 
releváns elemein is, könnyebb lesz megmagyaráznunk a konnektorok anaforikus 
természetét általában is (és nemcsak azokét, melyeket a cependant [‘mindazál-
tal’] morfológiai transzparenciája jellemez). Ez az értelmezés annál is inkább 
kívánatos BERRENDONNER szerint, mert lehetővé teszi a mais (vagy magyar 
megfelelője: a de) különböző használataink egységes leírását, beleértve a párbe-
szédekben a megszólalások élén álló fatikus mais-t is, miután „mais p előfelte-
vése: Van egy olyan q információ, hogy p nem-q mellett szóló érv” (238).15 

Kell-e mármost úgy felfognunk a konnektorokat, mint az anafora egy típusát 
(vagy pontosabban: mint anaforikus kifejezéseket)? BERRENDONNER (1983) erre 
a megoldásra hajlik, s azt állítja, hogy az anaforikus kifejezések és a konnekto-
rok közötti egyetlen különbség nagyjából abban áll, hogy míg az előbbiek végső 
soron a nyelven kívüli világ tárgyaira utalnak, addig az utóbbiak információkra, 
vagy inkább állításokra. De ily módon a szövegség valamennyi megnyilvánulá-
sát az anafora kategóriájába sorolhatnánk, hiszen egy szövegben mindenütt 
szupraszintagmatikus, transzverzális kötések létesülnek a szegmentumok között. 
Véleményünk szerint ez túlzó általánosítás volna, amely nem tenné lehetővé, 
hogy jobban megismerjük a szövegösszetevők egyik vagy másik osztályának a 
sajátos működését. Annak az elismerése viszont kétségkívül kívánatos és hasz-
nos, hogy a konnektorok használatának és interpretációs kezelésének anaforikus 
vonásai vannak, amennyiben ez is hozzásegít ahhoz, hogy konnektoron ne va-
lamely szót, hanem egy szövegszerkezetbeli funkciót értsünk, melyet különböző 
nyelvtani kategóriákba tartozó lexikai egységek, vagy akár szintagmák, tagmon-

                                                      
14 

penser que les „connecteurs pragmatiques” ne sont qu’un cas particulier 
d’anaphoriques ne constitue certes pas une bien grande découverte : suggérée par 
de solides évidences étymologiques, l’idée s’en trouve déjà un peu partout. Mais il 
me semble qu’elle n’a pas été suffisamment exploitée jusqu’ici, faute d’une théorie 
du processus anaphorique qui fût vraiment opératoire. 

15 « mais p présuppose : Il y a une information q telle que p est un argument pour non-
q » 
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datok vagy egész mondatok tölthetnek be16. A másik haszon az explicite ki nem 
fejezett információk egyszerűsített kezeléséből származik: elegendő egyetlen 
„alapvető dekódolási elvet” feltételeznünk, mely a valamennyi üzenetben a 
nyelvi ökonómiából eredően meglévő implicit tartalmak keresésére indít ben-
nünket. 

Az anafora terminusnak tudvalevőleg van egy szűkebb és egy tágabb értelme 
is; tágabb értelemben a szövegbeli utalásokat azok irányától függetlenül, általá-
ban jelöli. A magunk szempontjából szerencsésnek tarthatjuk ezt a terminológiai 
sajátosságot. A konnektorok esetében is létezik ugyanis — a bal pólusnak a 
kotextus bal oldalára, a szövegelőzményre támaszkodó kitöltése mint leggyako-
ribb eset mellett — olyan konfiguráció, amelyben a konnektor kizárólag a 
kotextus jobb oldalán fellelhető információk tekintetbe vételére utasítja az általa 
jelzett viszony interpretálóját, ahogyan katafora esetében is a jobb oldali 
kotextus teszi lehetővé az előre utaló kifejezés referenciális kitöltését. Részben 
ide sorolható a magyar nemcsak … (hanem …) is példája. Ezt mi konnektorszek-
venciának17 tekintjük, melynek első eleme kataforikus jellegű. A szekvencia 
elemei a két pólusban elosztva szerepelnek. Még egyértelműbb a francia 
*importe esete: ez „szóló” konnektor, mely gyakran a bal oldali pólus (az előtag) 
élén áll, így ezekben az esetekben egyértelmű kataforikus természete. Mivel ez 
mégiscsak ritka jelenség, illusztráljuk példával is! 

(13) Un matin qu’elle venait de partir, selon sa coutume, assez lé-
gèrement vêtue, il tomba de la neige tout à coup ; et comme 
Charles regardait le temps à la fenêtre, il aperçut M. Bourni-
sien dans le boc du sieur Tuvache qui le conduisait à Rouen. 
Alors il descendit confier à l’ecclésiastique un gros châle 
pour qu’il le remit à Madame, sitôt qu'il arriverait à la Croix 
rouge. A peine fut-il à l’auberge que Bournisien demanda où 
était la femme du médecin d’Yonville. L’hôtelière répondit 
qu’elle fréquentait fort peu son établissement. Aussi, le soir, 
en reconnaissant madame Bovary dans l’Hirondelle , le curé 
lui conta son embarras, sans paraître, du reste y attacher de 
l’importance ; car il entama l'éloge d’un prédicateur qui pour 
lors faisait merveille à la cathédrale, et que toutes les dames 
couraient entendre. N’IMPORTE s’il n’avait point demandé 
d’explications, d’autres plus tard pourraient se montrer moins 
discrets. Aussi jugea-t-elle utile de descendre chaque fois à la 

                                                      
16 Egyes lexikai egységek ugyanakkor szemlátomást különösen alkalmasak az 

anaforikus használatra, míg mások e tekintetben nem transzparensek. 
17 A konnektorszekvenciákkal tüzetesebben munkánk harmadik részében, a 

konnektorterminusok lokalizációját tárgyaló fejezetben foglalkozunk. 
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Croix rouge, de sorte que les bonnes gens de son village qui 
la voyaient dans l'escalier ne se doutaient de rien. (Madame 
Bovary) 
(Egy reggel, mikor szokás szerint könnyű öltözetben távozott, 
hirtelen havazni kezdett; s ahogy Charles nézte az ablaknál, 
milyen idő van odakinn, észrevette a plébánost, akit Tuvache 
úr épp akkor vitt Rouenba a kocsiján. Kiment hát az utcára s 
egy vastag sált bízott a papra, hogy adja át Emmának, mi-
helyt a Vörös Kereszt-be ér. Bournisien, a fogadóba érve, 
azonnal kérdezősködött a yonville-i doktorné felől. A 
fogadósné azt felelte, hogy nemigen jár az ő házába. Este 
aztán, mikor a pap felismerte Emmát a Fecské-ben, elmondta 
neki, milyen zavarban volt, de, úgy látszott, nem tartja fon-
tosnak az egész dolgot, hisz rögtön egy hitszónok magaszta-
lásába kezdett, akinek épp akkoriban csodájára jártak a 
székesegyházban, és akiért különösen a hölgyvilág lelkese-
dett. MINDEGY, ha ő nem kért magyarázatot, mások később 
esetleg nem lesznek már ugyanolyan tartózkodók. Éppen 
ezért Emma hasznosnak vélte, hogy minden egyes alkalom-
mal a Vörös Kereszt-ben szálljon meg, úgyhogy a falujabe-
liek sokszor láthatták a lépcsőházban, és így nem is sejtettek 
semmit. [305]18) 

Ha már a konnektornak anaforikus természetet tulajdonítunk, indokolt lehet 
előtagját antecedensnek nevezni. Ez egybeeshet a konnektor jelezte viszony első 
pólusával, de nagyobb kiterjedése is lehet. Az utóbbi esetben antecedensnek kell 
tekintenünk a bal oldali konnektorterminusból mindazt, ami közvetlenül hozzá-
járul a viszony első pólusának megadásához. Amikor tehát, például, az első pó-
lus több alternatív lehetőség figyelembe vételéből származik (lásd a következő 
fejezet első részében — a 75. oldalon — a du moins és a legalább[is] példáját), 
akkor az ezen alternatívákra utaló (szöveg)összetevők összességét kell tekinteni 
a konnektor antecedensének, míg az első pólus adott esetben csupán az ezekből 
származó negatív előfeltevés. Jegyezzük meg, hogy amiképpen az anafora ter-
minust, úgy az antecedenst sem értelmezhetjük szűken, kotextuális keretek kö-
zött! 

Miután a bal oldali konnektorterminus terjedelme és felépítése változatos le-
het, és a konnektor szerepét betöltő különböző elemek eltérő használati feltételei 
ezzel összefügghetnek, célszerű a konnektorok hatótávolságának fogalmát be-

                                                      
18 Ahol az idegen nyelvű idézeteknek, példáknak megjelent fordítását használjuk, 

jelezzük az oldalszámot, és a bibliográfiában feltüntetjük a szükséges adatokat. Ha ez 
a fordítás valamiért nem tükrözné az eredeti valamely lényeges sajátosságát, 
kiigazítjuk. Jelölés híján a fordítás saját művünk. 
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vezetni. Egy konnektornak akkor nagy a hatótávolsága, ha antecedense lehet 
olyan makroszintű szövegösszetevő, melynek nem minden eleme vesz részt 
közvetlenül a konnektor jelezte relációban, s a viszony első pólusát adó szöveg-
összetevő és maga a konnektor közé ilyen elemek ékelődnek. Másként fogal-
mazva: az, ami a konnektort közvetlenül megelőzi, maga nem az első pólust adó 
szövegösszetevő. Erre a későbbiekben több példát is látunk majd, mint (73) az 
58. oldalon; ebben a pólusokat adó szövegösszetevőket vastaggal szedtük; kö-
zöttük hosszabb, az elsőnek tematikusan alárendelt szakasz áll. 

Egyes konnektorok esetében deiktikus használatra is találunk példát. Főként 
az élőszóban és a dialogális szövegekben fordul elő, hogy a konnektor jelezte 
viszony első pólusát nem a kotextus vagy az általa explicit vagy implicit módon 
hordozott tartalom adja. Ezekben az esetekben az első pólust maga az a tény 
adja, hogy a konnektort megelőző szövegösszetevő elhangzott, vagy pedig a 
beszédpartner(ek) attitűdje, viselkedése. A konnektor antecedense ilyenkor tehát 
valamely szövegen kívüli entitás. Ez indokolja, hogy az ilyen használatra alkal-
mas konnektor deiktikus funkciójáról beszéljünk. (Vö.: (81), 69. o.) 

2.4.2. A verbális tömböktől a fogalmi entitásokig 
A konnektorokkal összekapcsolt szövegösszetevők nem föltétlenül egyes 

tagmondatokhoz vagy szövegmondatokhoz kötődnek, hanem változatos terje-
delmű és összetettségű verbális tömbökhöz, amelyek esetleg nem is közvetlenül 
szomszédosak. 

A szótárakban, nyelvtanokban, de még a szakmunkákban is igen gyakran a 
pontosságnak/egzaktságnak — a terminológia síkján különösen nyilvánvaló — 
szembeötlő hiányával találkozunk, ami a konnektorok, illetve az e funkcióban 
használatos lexikai egységek és az általuk összekapcsolt entitások tárgyalását 
illeti. Ez nyilván nem teszi lehetővé, hogy a nyelv e tartományáról releváns és 
kellően árnyalt módon adjunk számot. Szükségesnek látjuk tehát néhány olyan 
terminus meghatározását, melyek rendszeres használata biztosíthatja, hogy meg-
különböztessük a konnektorok jelenléte (vagy hiánya) által érintett entitásokat, 
illetve azokat a szinteket, melyekhez ezek az entitások tartoznak.  

Materiálisan ugyanis a konnektor (többé-kevésbé jól láthatóan) fizikailag 
jelen lévő és nyelvileg strukturált egységeket köt össze: mondatösszetevőket, 
tagmondatokat, mondatokat, mondatok együtteseit. Ez azonban csupán a viszony 
felszíne, hisz az valójában megjósolhatatlanul komplex jelentéstartalmak kö-
zött jön létre, s ezeket a significansnak olyan részei hordozzák, melyeknek a 
szerkezete, kiterjedése és elhelyezkedése univerzálisan nem határozható meg. 
Ráadásul a beszélőnek s a befogadónak is rendszeresen implicit tartalmakkal 
kell operálnia, melyekhez néha csak az interpretációs kalkulus több közbenső 
állomásán át lehet eljutni. Végül pedig, ha egy olyan jelentésviszonyra gondo-
lunk, mint az ellentét, mely valamely primitív bináris reláción alapul, a konnek-
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torral tagolt megnyilatkozás mögöttes tartalmaként egy igen gyakran elvont 
és/vagy összetett fogalmi entitást is meg kell határoznunk, amelyre végső soron 
a konnektorral jelzett jelentésviszony visszavezethető.  

Ami először is a materiális szintet illeti, verbális tömbnek nevezzük a szö-
veg (a beszéd, a megnyilatkozás) tetszőleges szakaszát, tekintet nélkül struktu-
rális státuszára és terjedelmére, amennyiben homogén egészet alkot abból a 
szempontból, melyet az elemzésnek ebben vagy abban a szakaszában érvénye-
sítünk. Számos konnektor egyaránt alkalmas ugyanis arra, hogy a szintagmák 
szintjétől a makroszintű szövegegységekéig jelezzen jelentésviszonyt. Márpedig 
ha az illető konnektornak egy olyan tulajdonságával akarunk foglalkozni, amely 
valamennyi kotextusában egyformán megfigyelhető, függetlenül azok felépíté-
sétől, célszerűbb a kérdéses konnektor által összekapcsolható struktúrák felso-
rolását ezzel az egyszerű terminussal helyettesíteni. Ugyancsak ezt célszerű 
használni mindaddig, amíg a konnektor kotextusának valamely sajátosságairól 
behatóbb szerkezeti és szemantiko-pragmatikai jellemzőinek rögzítése nélkül 
szólunk. 

Másodszor: az elemzésnek egy bizonyos szintjén szükségessé válik, hogy 
egyértelműen jelöljük a verbális tömbök pozícióját a konnektorhoz képest. Ez 
utóbbi rendszerint az általa összekötött két tömb között áll, pontosabban fogal-
mazva: a második tömb tartalmazza, a konnektor ideális esetben e tömböt vezeti 
be. Tekintettel a beszéd (végső soron mindenfajta elemzés anyagát szolgáltató) 
írott formájának lineáris voltára, és tekintettel a szóban forgó elrendezés polari-
zált jellegére, kézenfekvőnek tűnik, hogy a konnektort megelőző s az azt követő 
(vagy tartalmazó) tömböt a konnektor (illetve a vele jelzett reláció) bal-, illetve 
jobb oldali terminusának (tagjának, ha úgy tetszik: elő- és utótagjának) nevez-
zük. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a kapcsolatba állított tömbök vala-
melyikét külön kell jellemeznünk, de úgy, hogy elvonatkoztatunk mindattól, ami 
a jelentés síkján határozza meg a relációt. A javasolt szóhasználatot ugyanakkor 
egyfajta metaforikusság jellemzi, hiszen (ahogyan már láttuk) akadnak „sza-
bálytalan” konfigurációk is: a konnektor mindkét terminusa lehet a jobb oldalon, 
azaz a konnektor után, és az is kérdés, mi is valójában a bal oldali pólus a 
deiktikus funkciójú konnektor esetében. 

Ami a szemantiko-pragmatikai szintet illeti, nincsen kölcsönösen egyér-
telmű megfelelés a jelentésviszonyban részt vevő tartalmak és azon verbális 
anyag között, melyhez kötődnek, s a viszonyuk nem is részarányos. Ha például a 
bal oldali terminus egy makroegység, abban lehetnek olyan szövegösszetevők, 
amelyek a szorosabb értelemben vett relációnak nem részei, csupán alátámaszt-
ják, nyomatékosítják, kifejtik stb. azt az összetevőt, amelyet a konnektorral jel-
zett reláció ténylegesen érint. Azt mondhatjuk tehát, hogy a két terminus 
mindegyikében van „valami”, ami a jelzett viszony elemeként szolgál. Néha ez 
így is van, máskor — igen gyakran — azonban csak implicit tartalmak interpre-
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tációs kalkulusa eredményeként jutunk el olyan tartalmakhoz, melyek között a 
jelzett reláció (például ellentétviszony) voltaképpen fennállhat. Pontosabb tehát 
úgy fogalmazni, hogy a viszony terminusai, tagjai adják annak első, illetve má-
sodik pólusát. E szóhasználattal is a beszéd linearitására utalunk, melynek kö-
vetkeztében e pólusok — a konnektort közrefogva — egymás után jelennek 
meg, azonban az elemzések azt is megmutatják, hogy az a sorrend, melyben 
ezek az elemek egymást követik, távolról sem esetleges felszíni jelenség. 

Amit valamely reláció pólusaként azonosítunk, annak formája rendesen egy 
állítás (mondat), mely olyan egyszerű, amilyen csak lehet, s amelynek a másik 
pólussal fennálló szemantikai-logikai viszonyai a lehető legvilágosabban jelen-
nek meg. A pólusokat olykor igen egyszerűen meg lehet fogalmazni, sőt egybe 
is eshetnek a reláció terminusaival (tagjaival). Máskor — ellenkezőleg — nehéz 
a pólusokhoz hozzáférni, és esetleg többféle feltevésünk is lehet mibenlétükről. 
Ilyenkor a kontextus figyelmes vizsgálatára és a „józan észre” hagyatkozhatunk, 
de be kell látnunk, hogy e téren akad még kutatnivaló. Ezzel a problémával 
munkánk későbbi részeiben bővebben foglalkozunk. 

Ami a szemantikai-logikai szintet illeti, tekintetbe kell vennünk, hogy az 
olyan elemi jelentésviszonyok, mint az ellentét, ritkán jelennek meg a beszédben 
primitív formájukban, noha minden esetben ott vannak a felszíni viszonyok mö-
gött. Az ellentétet, amint látni fogjuk, egy kijelentéstartalomnak a saját negáció-
jával fennálló bináris relációra visszavezethető jelentésviszonyaként kell 
értelmeznünk, de ez ebben a „tiszta” formában alig jelenik meg a felszínen. 
Amikor tehát a szemantikai-logikai szintről beszélünk, gyakran elvont, általános 
és összetett mögöttes fogalmi entitásokra hivatkozunk, melyeknek megragadása 
ugyanolyan nehéznek bizonyulhat, mint a konnektor jelezte reláció pólusaié. E 
fogalom nélkül azonban nem lehetséges világosan és egyértelműen meghatá-
rozni a kérdéses jelentésviszonyt.  

Az alábbi ábra foglalja össze, hogy mivel van tehát dolga az elemzésnek. Az 
ábrában az érzékletesség kedvéért nem viszonyt szerepeltetünk általában, hanem 
egy bizonyos típusú relációt, az általunk mélyebben tanulmányozott ellentétet. 
Ennek csak a fogalmi egységek szintjén van jelentősége, ahol így egyúttal jelöl-
hetjük az egységek viszonyának mibenlétét is. 
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P a produkciót, I az interpretációt jelöli. E három szint részben vagy teljesen 
„egybe is eshet” (mint a következő fejezet 3.1.3.1.1.1. részének (18)–(19) pél-
dáiban), és teljesen külön is válhat, mint (73) az 58. oldalon. 

Elemzéseinkben azt tartjuk szem előtt, hogy világosan megjelenítsük a köz-
vetlenül adott nyelvi adatok szintjének, a jelentésviszonyok voltaképpeni pólusai 
szintjének és a mögöttes fogalmi entitások szintjének a különbségét és viszony-
rendszerét, az explicit módon kifejezett és az interpretáció során (re)konstruált 
tartalmakat. 

2.5. Konklúzió: a konnektorok mibenléte és tanulmányozásának 
aktualitása 

Ebben a fejezetben kísérletet tettünk arra, hogy a konnektor fogalmát — kü-
lönböző értelmezéseinek áttekintése után — tisztázzuk, és használatát megszi-
lárdítsuk. Definíciónk szerint a konnektor funkció, s az e funkciót betöltő egység 
a rá sajátosan jellemző instrukciók révén a szöveg interpretálását hivatott opti-
malizálni bizonyos inferenciális procedúrákat működésbe hozva. A konnektorok 
a szövegjelentés síkján működő szövegstrukturáló elemek; e kategórián belül is 
a teljes komplex szövegösszetevőt jelölő/konstituáló „funktorok” egyik részhal-
mazát alkotják. 

Tekintettel arra, hogy a konnektorokról képtelenség bármilyen releváns meg-
állapítást tenni anélkül, hogy egyúttal az általuk jelzett relációban részt vevő 
entitásokat is figyelembe vennénk, külön figyelmet fordítottunk a konnektorok 
sajátos kapcsolási módjának általános jellemzésére, valamint arra, hogy bemu-
tassuk a velük jelzett relációkban érintett tartalmak viszonyát a szöveg verbális 
anyagával. Arra a megállapításra jutottunk, hogy e relációkat egzakt módon 
leírni csak egy többszintű, a mögöttes jelentés mélyrétegeit absztrakció útján 
feltáró elemzési modell segítségével lehet. 

A konnektorok kutatását fontosnak kell tartanunk, hisz az lényeges, új isme-
reteket adhat a nyelvi struktúrák és használatuk összefüggéseiről, a nyelvi ele-
mekről és magasabb funkcionális egységekbe szerveződésükről, a jelentés 
lényeges összetevőiről s általában a kommunikációról. Ezek — gyakorlati 
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szempontból — szükségesek a nyelv működésének megértéséhez, és (például) a 
számítógépes nyelvfeldolgozás fejlesztéséhez is, aminek alapvető fontosságot ad 
a digitális formában áramló információtömegek hatékony kezelése. A konnek-
torkutatás közvetlen haszna lehet a nyelvtanok és a szótárak tökéletesítése, így 
— áttételesen — kihathat az anyanyelvoktatásra és az idegen nyelvek tanítására 
is. 

A konnektorok tanulmányozásának jelentőségét, aktualitását jól mutatja a 
(külföldi) szakirodalomban rá irányuló figyelem is. Nemzetközi összehasonlí-
tásban feltűnő, hogy a konnektorok kutatása a magyar nyelvészetnek mennyire 
elhanyagolt területe. (Ehhez az összehasonlításhoz elegendő arra a kutatási pro-
jektumra gondolni, mely az Institut für Deutsche Sprache égisze alatt Handbuch 
der deutschen Konnektoren címmel fut.19) Ami a magyar nyelv konnektorait 
illeti: nemcsak a szintetikus, lexiko-grammatikai és szövegtani-pragmatikai le-
írás hiányzik még egy-egy résztartományuk szintjén is, hanem annak a részlete-
sebben kimunkált koncepciója is, hogy miként kellene ezt a munkát elvégezni. 
Dolgozatunk e hiány pótlásához igyekszik hozzájárulni. 

                                                      
19 PASCH et al. (2003). 




