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4. A konnektorok a szövegben 

4.1. A konnektorterminusok lokalizációja 

Korábbi elemzéseink során a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek feltárá-
sakor intuitív módon azonosítottuk a kotextus releváns elemeit. Nyilvánvaló, 
hogy ez megfelel a köznapi kommunikációban végbemenő interpretáció eljárá-
sának, és az anyanyelvi beszélő spontán ítélete egyébként is lényeges a kotextus 
jellemzőinek, a szöveg felépítésének megítélésében. Ennek ellenére még akkor 
sem érhetjük be ezzel a módszerrel, ha az elemzés eredménye igazolni látszik az 
intuitív választások helyességét. A konnektorokra vonatkozó kutatásnak éppen-
séggel egyik célja kell, hogy legyen azoknak a formális (illetve formalizál-
ható) ismérveknek az azonosítása és rendszerezése, amelyek lehetővé teszik a 
kotextus azon darabjainak a behatárolását, melyeket a konnektorokkal jelzett 
jelentésszerkezetek interpretálásakor figyelembe kell venni. Erre már csak a 
kutatásban alkalmazott eljárások explicitálása, illetve az empirikus vizsgálatok 
következtetéseinek összehasonlíthatósága és ellenőrizhetősége céljából is szük-
ség van. Másrészt pedig ez annak is egyik előfeltétele, hogy az élőnyelvi szö-
vegprodukcióban és az interpretációban szerepet játszó nyelvi struktúrákat 
megismerjük, és ezekkel az automatikus nyelvfeldolgozás keretei között ered-
ményesen operálhassunk. Talán azért, mert a nyelvi struktúrák alsóbb szintjein is 
bőven vannak leírásra/magyarázatra/formalizálásra váró jelenségek (melyek 
egyszersmind könnyebben meg is ragadhatók nyelvészeti eszközökkel), talán 
azért, mert a szöveg makrostruktúrája részint annyira magától értetődőnek, ré-
szint annyira nyelven kívüli természetűnek látszik, mindenesetre ez a kutatásnak 
kissé elhanyagolt területe. Ez az elhanyagoltság pedig főként a konnektorokkal 
foglalkozó irodalom esetében feltűnő. 

A mondott cél bizonyára több lépésben, hosszú kutatómunka révén érhető 
csak el. Az első lépés az egységes eszközökkel és jól definiált módszerek szerint 
végzett elemzés és adatgyűjtés. A következőkben ezzel foglalkozunk. Két kér-
déskört fogunk megvizsgálni: 

 Milyen szempontok szerint és hogyan tagoljuk (szegmentáljuk és cím-
kézzük) az elemzés során a szöveget, hogy az összetevői között fennálló 
jelentésszerkezeti viszonyokat megjeleníthessük? 
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 Lehetséges-e a szövegbéli lexiko-grammatikai struktúráknak olyan 
sajátosságait azonosítani, illetve lexikai elemekhez definíciójukban 
olyan jegyeket rendelni, amelyek lehetővé teszik azoknak a 
kotextusoknak a legalább részben automatikus („félig automatikus”) ta-
golását, amelyekben a kérdéses elemek előfordulnak? 

4.1.1. Szegmentálás és címkézés60: szerkezeti kérdések 
Az első kérdéskör tárgyalásakor célszerűnek látszik egy konkrét problémából 

kiindulnunk. Tegyük fel, hogy a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek vizsgá-
latához számítógépes korpuszt kívánunk használni, és az automatikus nyelvfel-
dolgozás távlati célját is szem előtt akarjuk tartani. A „nyers” (kizárólag 
természetes nyelvi szöveget tartalmazó) korpuszt először is annotálnunk kell. A 
probléma tehát ez: hogyan járjunk el a korpusz annotációjakor? A kérdés kettős: 
technikai és tartalmi vonatkozása is van. Kezdjük az elsővel. 

Válasszuk munkánkhoz az XML-nyelvet61. Ez több szempontból is előnyös 
választás: 

 világszerte elterjedt, egyre szélesebb körben használt norma az informá-
ció strukturált formában való kezelésére és platformfüggetlen cseréjére, 
felhasználására; 

 vannak olyan számítógépes nyelvészeti alkalmazások is, melyek részben 
vagy egészben ezt a nyelvet használják62;  

                                                      
60  A korpusznyelvészetben szokásos angol terminusok (parsing & tagging) 

megfelelőiként használjuk ezeket a szavakat; a szegmentálás jól mutatja, hogy 
esetünkben egy tágabb értelemben vett parsingról van szó. 

61  Ez az Extensible Markup Language rövidítése. Az XML-adatobjektumok egy 
osztályát (az XML-dokumentumokat) írja le, illetve részben az ezeket kezelő 
számítógépes programok működését is. Az XML az ISO 8879 szabványban rögzített 
SGML (Standard Generalized Markup Language) alkalmazási profilja (szűkített 
formája). Az XML-dokumentumok tárolási egységekből (element) állnak, melyek 
elemzett vagy nem elemzett adatokat tartalmaznak. Az elemzett adatok 
karaktersorok, melyek egy része karakteradat, másik része pedig a címkézést 
(markup) alkotja. Az utóbbi a dokumentum tárolási formátumát és logikai szerkezetét 
kódolja. Az XML a tárolási formátumra és a logikai szerkezetre vonatkozó 
megszorításokhoz szolgáltat mechanizmust. Az (egyébként szövegfájlként teljes 
egészükben megjeleníthető) XML-dokumentumok olvasását, a tartalmukhoz és 
szerkezetükhöz való hozzáférést a különböző számítógépes alkalmazások megfelelő 
szoftvermodulja biztosítja. Az XML-t a World Wide Web Consortium (W3C) égisze 
alatt működő munkacsoport fejlesztette ki 1996-ban. Bővebb információért lásd: 
http://www.w3c.com/xml.  
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 annotációs eszközünk a felhasználásával végzett kutatások eredményei-
nek függvényében módosítható, továbbfejleszthető; 

 munkánk eredményeként mindjárt számítógépes környezetben használ-
ható, ugyanakkor „emberi olvasásra”  alkalmas (human-readable) esz-
közhöz jutunk; 

 az XML egyszerű, de szigorú szintaktikai szabályai módszertani fegyel-
met követelnek tőlünk, s ez növeli a vállalkozás sikerének esélyét; 

 alkalmazásával biztosíthatjuk, hogy a további kutatások megkívánta kü-
lönféle szempontok szerint keressünk adataink között. 

A korpuszannotáció során követendő kritériumok meghatározását tehát a 
konnektorral jelzett jelentésszerkezetek szerint tagolt XML-dokumentumok 
DTD-jének63 létrehozásaként fogjuk fel.64 Ehhez sorra vesszük a szegmentálás-
sal és annotálással összefüggésben felmerülő nyelvészeti, szövegtani és techni-
kai problémákat, és — lehetséges attribútumaikkal együtt — meghatározzuk 
azokat az elemtípusokat (= szövegösszetevőket), melyeket a korpuszban jelölni 
kívánunk, rögzítve azokat a potenciális relációkat is, melyek közöttük fennáll-
hatnak. Az elemtípusok elnevezésénél arra törekszünk, hogy a nevek minél „ol-
vashatóbbak” legyenek, de a poliglott elemzésekben való felhasználásuk se 
járjon különösebb nehézséggel. Ezek a nevek terjedelmükben és az ékezetes 
karakterek használata tekintetében nincsenek elvileg korlátozva, de praktikusabb 
a rövidségre és az ékezet nélküli karakterek használatára törekedni (így, például, 
<kötőszói_szószerkezet> helyett <loc_conj> címke használata mellett dönteni). 
A tovább nem tagolt (közelebbi specifikáció nélkül hagyott) verbális anyagot a 
normában meghatározott #PCDATA (Parsed Character Data) formulával jelöl-
jük. A normában meghatározott neveken és jelöléseken természetesen nem vál-
toztathatunk. Ha valamit a kifejtés egy bizonyos pontján időlegesen nem 
határozunk meg, (xxx)-szel jelöljük. 

                                                                                                                                   
62  Például a CL@RK System (http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/clark), az Ellogon 

(http://www.iit.demokritos.gr/skel/Ellogon), vagy a Systemic Coder 
(http://www.wagsoft.com/Coder/). 

63  Document Type Definition: azoknak a címke- (markup) meghatározásoknak az 
összessége, melyek egy dokumentumosztály nyelvtanát szolgáltatják. A címke-
meghatározások elemtípusokat, attribútumlistákat, entitásokat és notációkat 
deklarálnak. 

64  Az olvasó, aki esetleg még járatlan ezen a területen, feltehetőleg magán az itt 
következő okfejtések és leírások példáján elégséges ismeretre tesz majd szert e 
fogalmak jelentését illetően. 
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A (konnektorral jelzett) jelentésszerkezetek elemzéséhez a közvetlenül adott 
nyelvi anyag szegmentálásakor két kérdésre (K) kell mindenekelőtt választ 
adnunk. 

K. 1. A (konnektorokkal jelzett) jelentésviszonyok, jelentésszerkezetek 
egymástól nem elszigetelten, hanem egymással (hierarchikusan) ösz-
szekapcsolódva vannak jelen a szövegben (vö.: 24. ábra, 115. oldal). 
Hogyan tudjuk ezt a legcélszerűbben kezelni a szegmentálás és a 
címkézés során? 

K. 2. Hogyan viszonyul egymáshoz a nyelvi anyag grammatikai tagolása 
és a jelentésviszonyok alapján kialakítandó szegmentálás? 

K. 2. több alkérdést implikál: 
K. 2.1. A konnektort önálló vagy a pólusok részét képező szegmentumként 

kell-e elhatárolnunk? És különösképpen: 
K. 2.1.1. Mit tegyünk a „zéró konnektorral”? 
K. 2.1.2. Hogyan kezeljük a konnektorszekvenciákat? 
K. 2.1.3. Hogyan kezeljük a konnektorként működő nem lexikai entitáso-

kat? 
K. 2.2. Hogyan kezeljük a diszkontinuitás problémáját? Közelebbről: 

K. 2.2.1. Hogyan kezeljük a nem folytonos konnektorszekvenciákat? 
K. 2.2.2. Amennyiben a konnektorral szomszédos verbális tömbök szer-

kezete olyan, hogy a valamelyik pólusnak (a gyakorlatban: a bal 
oldali vagy első pólusnak) megfelelő szövegösszetevő maga 
nem szomszédos a konnektorral, az egész tömböt vagy csak ma-
gát a pólust kell-e a szegmentálásnak és a címkézésnek azono-
sítania? 

K. 2.3. Hogyan kezeljük az abból eredő problémákat, hogy a grammatikai és 
a jelentésszerkezeti összetevők között nincsen kölcsönösen egyér-
telmű megfelelés? 

A válaszok (V) megfogalmazására a következő szakaszban teszünk kísérletet. 

4.1.1.1. A konnektorral jelzett jelentésszerkezetek fő összetevői 
V. (1.) A szöveg egészén belül a legtágabb összetevő (jelenlegi szem-

pontjaink szerint) a jelentésszerkezet. Mivel ilyenből egy adott szövegben többet 
is találhatunk, célszerű ezt az elemtípust egyedi azonosító attribútummal (ID) 
ellátnunk az egyes jelentésszerkezetek megkülönböztetése és azonosítása céljá-
ból. Ennek az attribútumnak az értéke egy (számot tartalmazó) kód lesz. Amint 
az első fejezetben láttuk, a konnektorral jelzett (elemi) jelentésszerkezetek bi-
polárisak, tehát ezek a pólusok adják a következő lépésben elhatárolandó szö-
vegösszetevőket.65 Ezt az elemtípust is célszerű egyedi azonosító attribútummal 

                                                      
65  Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a pólus és a terminus (elő-, illetve utótag) szintén 

az első fejezetben bevezetett megkülönböztetését itt miért nem tartjuk tiszteletben. 
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ellátnunk. A (konnektorokkal jelzett) jelentésviszonyok mindkét pólusa lehet 
egyszerű és összetett szövegösszetevő, méghozzá mind szintaktikai, mind szö-
vegszerkezeti szempontból. Ráadásul ez az összetettség rekurzív hierarchikus 
struktúrákat is jelenthet; ezért a pólusokra vonatkozó szabályokat úgy kell meg-
határoznunk, hogy ne csak a jelentésszerkezetek tartalmazhassanak pólusokat, 
hanem a pólusok is tartalmazhassanak jelentésszerkezeteket, ahogyan azt a 24. 
ábra szemlélteti.  

24. ábra 

Az első kérdésre adott válaszunk a következő elemtípus-deklarációkat adja: 

<!ELEMENT constr_sem (pol+)> 
<!ATTLIST constr_sem 
    id ID #REQUIRED> 
<!ELEMENT pol (xxx|constr_sem?)> 
<!ATTLIST pol  id ID #REQUIRED 
    pos (1|2) "2"> 

Magyarázat: a <constr_sem> névre keresztelt elemtípus (azaz a jelentésszer-
kezet) egy vagy több <pol> névre keresztelt elemtípusból (azaz pólusból) áll. 
Hogy az utóbbi felépítése még milyen lehet, azt tovább kell vizsgálnunk, de 
kikötöttük, hogy tartalmazhat nulla vagy egy jelentésszerkezetet. Mindkét elem-
típusunknak definiáltunk attribútumait is. Egyrészt megköveteltük, hogy egyedi 
azonosítóval legyen ellátva minden előfordulásuk, másrészt pedig lehetővé tet-
tük a pólus — 1-gyel vagy 2-vel, azaz bal- vagy jobb oldaliként történő — azo-
nosításukat, alapértelmezettként a 2-es (jobb oldali) pozíciót jelölve meg.  

                                                                                                                                   
Amint az majd kiderül, az itt leírt elemzési mód lehetővé teszi, hogy a bal oldali 
terminus (az előtag) belső szerkezetét, hierarchikus szerveződését kifejezzük, s 
ezáltal világossá tegyük, hogy mi tartozik közvetlenül a konnektor jelezte relációba, 
és mi kapcsolódik hozzá áttételesen. Egyszerűsített elemzésmódunk tehát a 
használhatóságot anélkül növeli, hogy a pontosság rovására menne. 

1. jelentésszerkezet

2. jelentésszerkezet

1. pólus 2. pólus

3. pólus 4. pólus
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Döntéseink egy része a korábban előadottakból nem következik, ezért in-
doklásra szorul. Először is nem kívántuk kizárni az olyan eseteket, amikor expli-
cit bal oldali pólus nincs jelen a szövegben. Ez leginkább a szóbeli 
nyelvhasználatban (illetve annak írásbeli reprodukciójában) fordul elő; a kon-
nektor ekkor a kontextus valamely „kiugró” elemére deiktikusan utal, vagy arra 
vonatkozó interpretációs utasítást közvetít, hogy a hallgató vagy olvasó a jobb 
oldali pólus alapján következtessen ki valamilyen — pontosan meg nem határo-
zandó — tartalmat, mely épp e pontosan meg nem határozandósága miatt nem 
nyert kifejtést. A francia quand même (kb. ’mégis’, ’mégiscsak’) határozószói 
szószerkezet használata kiváló példa erre: írott korpuszban fellelt előfordulásai-
nak egynegyede esetében is hiányzik az explicit bal oldali pólus (CSŰRY 2001: 
208), az élőbeszédbeli elliptikus használatát pedig MOESCHLER (1989:70) nyo-
mán a következő (már idézett) példával illusztrálhatjuk: 

(110) (A egy óra késéssel érkezik meg a B-vel megbeszélt találko-
zóra.) 
B: — Quand même ! 

Egyúttal persze azt sem zártuk ki, hogy egy jelentésszerkezetben több egyen-
rangú pólus vegyen részt; ezt a lehetőséget bővebben nem kívánjuk most vizs-
gálni. Jegyezzük meg csupán, hogy amennyiben a kutatások fényében kettőnél 
több egyenrangú pólussal kell számolni, át kell alakítani a pos attribútum érték-
tartományát, felsorolva minden lehetségesnek ítélt pozíció sorszámát. Ha kor-
látlannak tekintjük (vagy csupán nem akarjuk előre behatárolni) e lehetőségeket, 
a sorszámok felsorolása helyett CDATA lesz a lehetséges attribútumérték. 

Másodszor: részint azért, mert kettőnél kevesebb vagy több pólus jelenlétét is 
elképzelhetőnek tartjuk, részint pedig azért, mert a pólusok lehetséges belső 
felépítését (amint azt mindjárt kifejtjük) azonosnak tekintjük, nem definiáltuk 
külön-külön elemtípusként a bal és a jobb oldali pólust, viszont a pozíció-attri-
bútummal megteremtettük e különbségtétel lehetőségét. Hogy kettőnél több 
pólust tartalmazó jelentésszerkezetek esetében ez az attribútum milyen értékeket 
kaphat, azt a kérdést egyelőre nyitva hagyjuk.66 Annak az eldöntése, hogy me-
lyik pozíció legyen az alapértelmezett, pusztán technikai kérdés. Mivel a kon-
nektorok az elemzés során először is a második (jobb oldali) pólusra irányítják a 
figyelmet, és mivel az egy explicit pólust tartalmazó jelentésszerkezetekben is 
jobb oldalinak kell tekintenünk ezt a pólust, praktikusabbnak látszott a 2-es érté-
ket megadni alapértelmezettként. 

                                                      
66  Az ilyen — hipotetikus — nem hierarchikus, láncolatszerű viszony esetében a 

PKQKR… sorozat tagjai között nem lehetne zárójelezéssel szorosabb és áttételesebb 
relációkat megkülönböztetni, s így az is kétséges, hogy ezek esetében a 
jelentésszerkezet-elemtípus használható lenne-e (ehhez ld. alább A 
jelentésszerkezetek és a grammatikai struktúra viszonya c. szakaszt, 127. o.) 
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V. (2.1.) A konnektorral jelzett jelentésviszonyok sematikus felírása 
(PKQ) azt sugallja, hogy három (materiálisan elkülönülő) alkotóelemmel kell 
számolnunk. A szorosabb értelemben vett nyelvi elemzésnek azonban azt érde-
mes alapul vennie, hogy — egyrészt — logikai megközelítésben a K a relációt 
azonosítja, tehát P-vel és Q-val nem azonos státuszú, másrészt pedig a konnekto-
rok materiálisan valamelyik pólusban jelennek meg, vagyis a nyelvtani szerkezet 
síkján ahhoz tartoznak. Ha tehát tiszteletben akarjuk tartani a nyelvtani és a je-
lentésszerkezeti elemzés összhangjának (később pontosabban tárgyalandó) elvét, 
akkor a konnektort a pólusok valamelyikében kell felvennünk. A konnektorok 
többnyire a második (jobb oldali) pólus belsejében vannak, azonban tudjuk, 
hogy egyes konnektorok az első (bal oldali) pólusban jelennek meg (vagy ott 
is)67, tehát erre nézve egyrészt nem kell megszorítást tennünk (azaz helyes volt 
egyetlen pólus-elemtípust definiálnunk), másrészt pedig ez is azt igazolja, hogy 
a szegmentálást úgy kell elvégezni, hogy a konnektor valamelyik póluson be-
lülre kerüljön. A címkézésnek egyúttal lehetővé kell tennie a konnektorok és a 
hozzá tartozó pólusok összetartozásának jelölését is. 

V. (2.1.1.) Miután egyetlen elemtípusunk van a pólusok címkézésére, és 
jelentésszerkezetenként rendesen csak egy konnektor jelenlétével kell számol-
nunk, a <pol> elemtípusban eleve nulla vagy egy konnektor típusú elemet kell 
megengednünk, azaz az explicit konnektor nélküli jelentésszerkezetek elemzése 
nem jelenthet gondot: egészen egyszerűen egyik póluson belül sem fogunk el-
különíteni konnektorként címkézett szegmentumot. Arra viszont lehetőségünk 
van, hogy — nem beérve a manifesztált organizációtípusú szöveg szegmentálá-
sával és egy lépést téve a kiegészített organizációtípus létrehozása felé68 — meg-
felelő jelölést alkalmazva beleillesztjük szövegünkbe az interpretációnknak 
megfelelő konnektort, és akkor ezt a betoldott elemet fogjuk értelemszerűen 
konnektorként címkézni. 

V. (2.1.2.) A konnektorszekvenciák többnyire kételeműek (két, konnektor-
ként önmagában is használatos elem összekapcsolva tölt be konnektorfunkciót), 
de kettőnél több elem lehetőségét sem zárhatjuk ki. Kezelésük fogas kérdés lehet 
aszerint, hogy milyen típusú szekvenciával van dolgunk, ugyanis több típust kell 
megkülönböztetnünk. Ebben két szempontra támaszkodhatunk: az első a szek-
venciát alkotó konnektorok helye a pólusok szerint (vö.: CSŰRY 2001: 32, 202), 
illetve egymáshoz képest, amennyiben egy pólusban vannak; a második pedig a 
hatókörük és az instrukcióik jellege. Ez utóbbi szempont alapján különböztet 
meg LUSCHER (1994: 221–2) additív és kompozicionális konnektorszekvenciá-
kat. Az additív szekvencia konnektorainak „szintaktikai hatóköre” azonos, de 
instrukcióik hatóköre nem, és transzformáció útján külön is választhatjuk a kon-

                                                      
67  Lásd A konnektorok működésének mechanizmusa c. fejezetet (21. oldal). 
68  Ezen organizációtípusok meghatározásához lásd: PETŐFI (1996: 19). 
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nektorokat. Kompozicionális szekvenciában álló konnektorok esetében az inst-
rukcióik egy része közös; az egyik — „speciálisabb jelentésű” — konnektor 
megszorítja a másik, „általánosabb jelentésű” konnektor interpretációját. Minde-
zek alapján elvben hat kombináció képzelhető el: 

1. a konnektorok egy póluson belül, egymás mellett állnak, és 
kompozicionális szekvenciát alkotnak, vagy  

2. a konnektorok egy póluson belül, de nem egymás mellett állnak, és 
kompozicionális szekvenciát alkotnak, vagy 

3. a konnektorok két külön pólusban állnak, és kompozicionális szekvenciát 
alkotnak, vagy 

4. a konnektorok egy póluson belül, egymás mellett állnak, és additív 
szekvenciát alkotnak, vagy 

5. a konnektorok egy póluson belül, de nem egymás mellett állnak, és 
additív szekvenciát alkotnak, vagy 

6. a konnektorok két külön pólusban állnak, és additív szekvenciát alkotnak. 

A gyakorlatban azonban kevesebb nehézséggel kell számolnunk. A 6. eleve 
fiktív konstrukció, hiszen ilyen esetben világos, hogy két jelentésszerkezetről 
van szó, nem konnektorszekvenciáról (nem azonos a „szintaktikai hatókör”). Az 
1. esetben egyszerűen a szekvencia egészét fogjuk konnektorként címkézni. A 2. 
és 3. esetet alább, V. (2.2.1.)-ben tárgyaljuk (és ott foglalkozunk azzal is, hogy a 3. 
esetet miért tekintjük egyáltalán szekvenciának a „szintaktikai hatókör” külön-
bözőségének dacára). A 4. és 5. lehetőséget viszont itt kell alaposabban szem-
ügyre vennünk. 

A probléma — pillanatnyi céljaink szempontjából — abban áll, hogy a 
(kompozicionális) szekvenciát alkotó konnektorok pólusai elkülöníthetők-e, 
vagy sem. Világítsuk meg ezt az esetet egy példával, melyben (az eddig beve-
zetett címkéinket felhasználva, de attribútumaikat részben csak hiányosan ki-
töltve, részben pedig alkalmi kiegészítésekkel bővítve; összességében az XML 
szabályait többszörösen megsértve) jelöljük is a jelentésszerkezeti viszonyokat. 
Az elemzést egyszerűsített ágrajzzal is megjelenítjük69. 

(111) Nous avons trouvé une gardienne, mais elle s'occupait très 
mal de notre fils. Elle ne le lavait pas, ne l'habillait pas et lui 
donnait beaucoup de bonbons. Elle ne l'amenait jamais à 
l'extérieur et ne s'occupait pas du tout de son développement. 
<constr_sem id="1"> <pol quand même pos="1"> 
<constr_sem id="2"> <pol mais pos="1">Nous l'avons 

                                                      
69  Az olvasót pedig arra kérjük, hogy az elemzést — mint hipotézist — fogadja 

egyelőre el; kritikus pontjait alább magunk is igyekszünk sorra venni. 
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sorti de là. <constr_sem id="3"> <pol et pos="1">Depuis, 
il va au North-West Communicare, </pol et pos="1"><pol 
et pos="2"> <constr_sem id="4"><pol parce que 
pos="1">ET je suis vraiment très heureuse que cette garde-
rie existe,</pol parce que pos="1"><pol parce que 
pos="2"> PARCE QUE, sans elle, je ne sais pas ce que nous 
aurions fait</pol parce que pos="2"><constr_sem id="4"> 
</pol et pos="2"></constr_sem id="3">.</pol mais 
pos="1"> <pol mais pos="2"> MAIS il y a beaucoup de 
problèmes. </pol mais pos="2"></constr_sem id="2"> 
</pol quand même pos="1"> <constr_sem id="5"> <pol 
cependant pos="1"> <constr_sem id="6"> <pol et 
pos="1">La garderie même est fantastique,</pol et 
pos="1"> <pol et pos="2"> ET on s'occupe très bien de 
mon enfant</pol et pos="2">. </constr_sem id="6"> </pol 
cependant pos="1"> <pol cependant pos="2"> 
CEPENDANT, à l'époque où je travaillais, <constr_sem 
id="7"> <pol et pos="1"> je travaillais à des heures irrégu-
lières </pol et pos="1"><pol et pos="2"> <pol quand 
même pos="2"> ET je devais QUAND MÊME débourser 
de l'argent pour payer une gardienne la fin de semaine et 
quand je travaillais le soir et tôt le matin. </pol et pos="2"> 
</constr_sem id="7"> </pol quand même pos="2"> 
</constr_sem id="1"> </pol cependant pos="2"> 
</constr_sem id="5"> (Hansard)70  
(Találtunk egy gyermekmegőrzőnőt, DE nagyon rosszul bánt 
a fiunkkal. Nem mosdatta, nem öltöztette, és sok cukorkát 
adott neki. Sosem vitte ki a szabadba, és egyáltalán nem tö-
rődött a fejlődésével. 1[Elhoztuk onnan. Azóta a North-West 
Communicare-be jár,] 2[ÉS igazán nagyon örülök, hogy van 
ez a bölcsőde,] 3[MERT nem tudom, hogy nélküle mit csi-
náltunk volna.] 4[DE sok probléma van.] 5[A bölcsőde egye-
nesen fantasztikus,] 6[ÉS nagyon jól bánnak a 
gyermekemmel.] 7[UGYANAKKOR abban az időben, amikor 
dolgoztam, változó volt az időbeosztásom,] 8[ÉS MÉGISCSAK 
pénzt kellett költenem gyermekmegőrzőnőre hétvégén, meg 
amikor este vagy kora reggel dolgoztam.])71 

                                                      
70  A példákban előforduló kiemelések itt és a továbbiakban is tőlünk származnak. 
71  A jelentésszerkezeti komponensek zárójelezése és számozása a fordításban a 

következő oldalak ábráiban való eligazodást segíti. 
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25. ábra 

A szövegrész első néhány mondatát nem elemeztük, mert kívül esnek a 
problematikus jelentésszerkezetek körén; csupán az értelmi teljesség kedvéért 
állnak itt. Szegmentumaink a mondatnál néha nagyobb, néha kisebb egységek, 
melyek viszonyait az azokat jelző konnektorokkal jelöltük (itt mindegyik lexikai 
egység szintű). A szegmentumokra (és tömbjeikre) a továbbiakban sorszámukkal 
[1-től 8-ig] hivatkozunk. 

Konnektorszekvenciának az et … quand même, illetve (tágabb értelemben) a 
cependant … et … quand même lexikai elemek együttesét tekinthetjük. Megálla-
pítható, hogy a jelentésszerkezetek és a pólusok felépítéséről eddig tett kijelenté-
seink majdnem teljesen megállták a helyüket, azaz a jelentésszerkezetek 
pólusokat, a pólusok pedig (tovább nem elemzett verbális anyagon kívül) jelen-
tésszerkezeteket tartalmaznak, és a zárójelezés általában nem sérti meg az XML 
szabályait (ami egyben a nyelvi-szemantikai viszonyok egyértelmű megkülön-
böztetésének és azonosításának a garanciája is, hisz így nem kapcsoltunk egy 
elemet két szülő csomóponthoz). Az elemzésből így arra lehet következtetni, 
hogy a kompozicionális szekvenciát alkotó konnektorok pólusai elkülöníthetők, 
így elemző apparátusunk megváltoztatását nem igénylik, csupán pontosítását oly 
módon, hogy az egyes szövegszegmentumok relációit bonyolultabb szerkezetek 
esetén is azonosítani lehessen. Ezzel egyúttal a konnektorszekvencia tagjainak 
azonosítása is megvalósul. Példánk egyébként az iménti 5. lehetőséget jeleníti 
meg, de a quand même (tekintet nélkül a szöveg szerkezetére, csupán a mondat 
nyelvtani jólformáltságát tartva szem előtt) rögtön az et után is következhetne, 
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úgyhogy — amíg a konnektorok pólusait ilyen szabályosan el tudjuk határolni 
— az imént fölvetett 4. lehetőség sem jelent gondot. 

Ha azonban figyelmesebben megvizsgáljuk (111) elemzését, észrevesszük, 
hogy egy ponton nem tartottuk tiszteletben az eddigi elemtípus-definícióinkat. 
Az 5-ös egyedi azonosítóval ellátott jelentésszerkezet ugyanis maga is közvetle-
nül (az 1-es egyedi azonosítóval ellátott) jelentésszerkezeten belül áll, a quand 
même két pólusa között. Természetesen leszűrhetnénk ebből azt a következtetést, 
hogy a jelentésszerkezetek nemcsak pólusokat, hanem közvetlenül további je-
lentésszerkezeteket is tartalmazhatnak, ez azonban hibás lépés volna, mint aho-
gyan — be kell látnunk — (111) elemzése is, végső soron, hibás (noha az 
interpretáció, melyet kifejez, alapjában véve helyesnek tartható). Igaz ugyan, 
hogy a jelentésszerkezetek pólusokat, a pólusok pedig (tovább nem elemzett 
verbális anyagon kívül) jelentésszerkezeteket tartalmaznak, de van olyan jelen-
tésszerkezet, melynek egyik pólusa egy másik jelentésszerkezeten belül talál-
ható. Hangsúlyozandó, hogy tisztán XML szempontból ez nem hiba (ha 
megengedjük, hogy jelentésszerkezet közvetlenül további jelentésszerkezeteket 
is tartalmazhasson): sematikusan megjelenítve így fest a szerkezet; a lényeg csak 
az, hogy a zárójelpárok ne keresztezzék egymást, és ne kövesse egymást két 
ugyanolyan fajta, azonos irányba néző zárójel:72 

({(1 - {2 - 3}) - 4} {(5 – 6) – (7 – 8)}) 

Nem véletlenül tüntettük fel azonban (szabálytalanul) az egységeket lezáró 
címkékben is, hogy melyik nyitó címkével állnak párban: így nemcsak a 
szövegszegmentumok puszta tömbösödését, hanem a jelentésszerkezetek és 
pólusok szemantikai viszonyait is megjelenítettük. Formailag mi sem állna an-
nak az útjában, hogy a quand même második pólusát „kiszabadítsuk” az „ide-
gen” jelentésszerkezetbe ékeltségéből, és kezdetét közvetlenül az első pólusának 
végét jelző címke után szúrjuk be, végét pedig a cependant jelentésszerkezeté-
nek vége utánra tegyük, ahogyan azt előbbi sémánk sugallja: 

({(1 et {2 parce que 3}) mais 4} quand même {(5 et 6) 
cependant (7 et 8)}) 

A szöveg egészének és részeinek jelentésviszonyai szempontjából ez azonban 
hamis megoldás volna (a séma első változatában nem véletlenül hagytuk ki a 
kötőjelet a két fő tömb között). Sajnos, elemzésünkben más, kevésbé feltűnő 
hamisság is van: a quand même bal pólusa nem [1-4] egésze, hanem csak [1-3], 

                                                      
72  Hogy egy tartalmi összetevő hogyan kerülhet több más összetevővel különböző 

relációkba a szövegben, és hogyan lehet ezt reprezentálni, ahhoz lásd (például): 
DANLOS (2003). Az itt leírt elemzésmód nem eredményez közvetlenül standard fákat 
vagy gráfokat (ez nem is célja), de ezeket az egymást keresztező relációkat kezelni 
tudja. 
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vagy még inkább [1-2] (és még ezt a megoldást sem mondhatjuk teljesen meg-
nyugtatónak, noha kétségkívül innen származik az, amire a quand même vissza-
utal), [5-8] pedig nem [1-4]-gyel áll egy szinten, hanem — makrostrukturális 
funkciója szerint — [4] kifejtése. Ideje mindezekkel a nehézségekkel szembe-
nézni. 

Példánkban a beszélő mondandójának két lényeges eleme van: a dolgozó 
szülők iskoláskornál fiatalabb gyermekeinek megfelelő elhelyezése nehéz és 
költséges dolog (T1), őneki azonban — korábbi nehézségei után — végül sike-
rült megoldást találnia (T2). (2) ezt fejti ki, helyenként részletekkel gazdagítva 
az elbeszélést és az érvelést. Felépítésében a két fő tematikus elem közötti inga-
dozás, hullámzás, ismétlődés figyelhető meg: a bevezető, általunk nem elemzett 
szakasz T1-hez tartozik, majd [1-2] T2-höz, [3] és [4] T1-hez, [5-6] ismét T2-
höz, hogy aztán [7-8] visszatérjen T1-hez. [4] és [5-6] között éles váltás van: 
ezek nincsenek egymáshoz kapcsolva, és bár az [5-6]-ot magába foglaló tömb 
[4]-nek a kifejtése, [5-6] önmagában nem az, de ellentétbe sincsen [4]-gyel ál-
lítva. Az et és a quand même általában minden nehézség nélkül alkot 
kompozicionális konnektorszekvenciát, de hogy itt nem ez a helyzet, az első 
hallásra-olvasásra kiderül, mert az e két elemet tartalmazó [8] kapcsolódását [7]-
hez kissé sutának érezzük, amíg rá nem jövünk, hogy a quand même az előbbit 
nem az utóbbihoz köti, hanem valamihez, amiről korábban volt szó. Jegyezzük 
meg, hogy a quand même-nek ez a mondatbeli helyzete tökéletes összhangban 
van a konnexió primátusának elvével és az adverbiális konnektor mozgatásának 
szabályával. Az elmondottakat világítsuk meg ábrával is: 

26. ábra 

Úgy találjuk tehát, hogy ugyanaz a pólus csomópont több szülő (azaz jelen-
tésszerkezet) csomópont gyermeke is lehet, ami — legalábbis a formális elemzés 
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szempontjából, ha ugyan azt a szerint a kölcsönösen egyértelmű, kizárólagos 
viszonyokat feltételező szemlélet szerint képzeljük el, mint amely például 
PETŐFI (1996)-ból is következik — nemkívánatos eredmény. Kérdés, hogy nem 
azért találjuk-e magunkat ebben a helyzetben, mert — a BATEMAN (2001) által 
javasolt módon — a szöveg szerkezetének leírását több szinten végezhetnénk 
csak el, és (111) elemzésekor összevegyítettük a lexikogrammatikai és a makro-
szemantikai, retorikai szintet. Bár a problémánk ezzel összefügghet, nem követ-
kezik belőle egyenesen felelet arra a kérdésre, hogy miként azonosítsunk egy 
szövegösszetevők egymáshoz való viszonya jelzésének funkciójával felruházott 
lexikogrammatikai eszközhöz tartozó összekapcsolt szövegösszetevőket. 

Több megoldási lehetőség is kínálkozik azonban. Az első a szöveg típusával, 
a kommunikáció közegével függ össze. (111) ugyanis lejegyzett élőbeszéd, már-
pedig tudjuk, mekkora különbség van a kimunkált írásbeli üzenetek és az élőszó 
megformáltsága, szabályossága között. Ha a nyelvtani elemzés során folyvást 
számolnunk kell az elrontott, hiányos szerkezetekkel, a nem elemezhető, de a 
beszédprodukció tényleges részét képező nyögésekkel, elkezdett, de be nem 
fejezett szavakkal, miért kellene a szövegnyelvészeti elemzésnek minden eset-
ben tökéletes, hibátlan szerkezeteket feltárnia? Előfordulhat, hogy nemcsak a 
szövegmondatok, hanem a szöveg nyelvtani (és/vagy jelentéstani) megszer-
kesztettsége is fogyatékos, és az ilyen esetekben kénytelenek vagyunk beérni a 
részleges elemzéssel; legföljebb jelezhetjük a tapasztalt hiányokat vagy fölösle-
get.73 Ezt a megoldási lehetőséget semmiképpen sem szabad elvetnünk, ha a 
szóbeli kommunikáció produktumait sem akarjuk kizárni a szövegtani vizsgála-
tok köréből (s ezt hangsúlyoznunk kell, hisz az annyiszor deklarált elvek elle-
nére is azt látjuk, hogy a szövegtan a gyakorlatban továbbra is az írott, sőt: 
irodalmi szövegek tana). E megoldás mellett szól, hogy a quand même haszná-
latát kissé ügyetlennek érezzük, mert első olvasásra az előző tagmondatra vonat-
kozónak véljük, akárcsak az et-t, de ezt az interpretációt hamar kénytelenek 
vagyunk el is vetni.  

Ennek elfogadása mellett is gondolhatjuk viszont úgy, hogy (111) „szöveg-
tani jólformáltsága” a laza szerkezetű élőbeszédénél magasabb fokú, ezért más 
megoldást kíván. Valóban, helytelen is volna figyelmen kívül hagyni egy lexikai 
tényezőt, amely voltaképpen minden (2)-vel kapcsolatos gondunk okozója: a 
quand même a mais lexikai mezejének (az ellentétviszony különböző megvaló-
sulásait konnektorként jelezni alkalmas lexikai egységek halmazának) igen sa-
játos eleme. Ha, amint írtuk, az az érzésünk, hogy a quand même [8]-at nem is 

                                                      
73  Tegyük hozzá, hogy ha a befogadó a „fogyatékos”, „nem jól formált” szerkezetű 

szöveget koherensnek ítéli, minden bizonnyal képes mindazt explicitté tenni, 
rekonstruálni, a szöveget mindazzal kiegészíteni, ami a „tökéletes” jólformáltsághoz 
kell. Ez a tudatos/tudományos elemzésre fokozottan érvényes. 
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[7]-hez köti, hanem valamihez, amiről korábban volt szó, az azért lehetséges, 
mert a quand même-nek ez a bizonytalanság, meghatározatlanság immanens 
jegye (olyannyira, hogy korábbi korpuszelemzéseinkből kiderült: az esetek 
majd’ felében egy másik konnektorhoz kapcsolódik, szekvencia részeként van 
csupán jelen; azt pedig már említettük, hogy az esetek mintegy negyedrészében 
nincs explicit bal oldali pólusa). E megfontolás motiválhatja azt a megoldást, 
hogy a quand même bal oldali pólusát (111)-ben is hiányzónak vesszük. Ezt, 
amint tudjuk, elemző apparátusunk jelenlegi formájában is lehetővé teszi, ugyan-
akkor arra is módunk van, hogy (hozzálátva a szöveg kiegészített 
realizációtípusa elkészítéséhez) interpretációnknak megfelelően megkonstruál-
juk a hiányzó pólust. (Figyeljük meg egyébként, hogy (111)-ben a quand même 
elhagyása viszonylag csekély információveszteséget eredményez, az elemzést 
viszont nagymértékben leegyszerűsíti.) 

A látottakból azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy a jelentésszerkezetek java-
solt tagolási és címkézési módja alkalmas arra, hogy a bonyolultabb konnektor-
konfigurációkat is elemezzük segítségével, azoknak az eseteknek a felszínre 
kerülése pedig, ahol alkalmazása akadályba ütközik, éppenséggel kívánatos a 
szövegalkotás és interpretáció egyes sajátosságainak a megértéséhez (de erre a 
kérdésre alább, a 131. oldalon még visszatérünk). A jelenleg rendelkezésünkre 
álló adatok alapján így nem látunk okot a konnektorral jelzett jelentésszerkeze-
tek elemzésére szolgáló apparátusunk eddig bevezetett elemeinek a megváltoz-
tatására; az előző (V. (2.1.1.)) pontban leírt elgondolásunkat a föntiek értelmében 
azonban annyiban mindenképpen módosítanunk kell, hogy a <pol> elemtípus-
ban nem nulla vagy egy, hanem nulla vagy több konnektor típusú elemet kell 
megengednünk, egyben pedig gondoskodnunk kell arról, hogy több ilyen elem 
jelenléte esetén mindegyiknek egyértelműen rögzíteni tudjuk a többivel és a 
jelentésszerkezet többi összetevőjével fennálló viszonyát. 

V. (2.1.3.) Amennyiben a konnektorként működő nem lexikai entitások 
(szintagmák vagy mondatstruktúrájú szövegösszetevők) lineáris kontinuumot 
alkotnak, ugyanúgy kezeljük őket, mintha egy szóval realizált konnektorok vol-
nának. Ha nem szomszédos elemeket volnánk kénytelenek egyazon konnektor 
részeiként elemezni, akkor a következő pontban leírtak alapján kell eljárnunk. 

V. (2.2.1.) A nem folytonos konnektorokat (konnektorszekvenciákat) kü-
lönböző megjelenési módjaik szerint kezeljük. Eddigi kutatásaink alapján ele-
gendő két alaptípussal számolni. 

Abban az esetben, ha a konnektorok egy póluson belül, de nem egymás mel-
lett állnak, és kompozicionális szekvenciát alkotnak, az első konnektor rendesen 
a (tag)mondat élén áll, szófaji minőségét tekintve kötőszó. Azt ugyan nem 
mondhatjuk, hogy a konnexív és a szemantiko-pragmatikai funkció ez esetben 
különválna, s a konnektorszekvencia eme első eleme csak az előbbit látná el, 
hiszen a kötőszó valamilyen tágan értelmezhető interpretációs instrukciót is 
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hordoz egyben, de az bizonyos, hogy a szekvencia második tagja teszi ezt az 
instrukciót pontosabbá, amint (112) mutatja. Az elsőt mindenképpen célszerű 
konnektorként címkézni, de a második elhatárolásáról és címkézéséről is hiba 
volna letenni, azt tehát — egy új elemtípus bevezetésével — konnektor-
specifikátorként volna érdemes azonosítani, biztosítva, hogy a címkézés ered-
ményeként a konnektorként címkézett elemhez fűződő viszonya rögzítve legyen. 

(112) En ce sens, l’élargissement ne créera pas de problèmes, MAIS 
permettra AU CONTRAIRE de les mettre en évidence et les re-
placera dans un cadre plus propice à leur résolution. (EU-
dok.) 
(Ilyen értelemben a bővítés nem hoz létre problémákat, 
HANEM ELLENKEZŐLEG: lehetővé teszi, hogy fény derüljön 
rájuk, és a megoldásukra alkalmasabb keretbe helyezi őket.) 

A (112) példában a mais kötőszó akár indirekt megengedő ellentétrealizációt 
is jelezhetne, az au contraire viszont a mais lehetséges értékeit korlátozva a 
kizáró/cáfoló realizációtípust jelzi. 

Abban az esetben, ha a konnektorok két külön pólusban állnak, és 
kompozicionális szekvenciát alkotnak (mint a fr. certes … mais vagy a m. nem-
csak … hanem … is), afféle konnektorpárról vagy társkonnektorokról beszélhe-
tünk. Ekkor egyik sem specifikálja a másikat, hanem együttesen töltik be mind a 
konnexív, mind a szemantiko-pragmatikai funkciót oly módon, hogy az első 
pólusban álló társkonnektor mintegy előkészíti, előre jelzi a második pólust és az 
azzal létesülő viszonyt. Az első vagy „előrejelző” társkonnektor lehet kötelező 
(nemcsak) vagy fakultatív, elhagyható (certes), és a saját pólusán belül van 
szintaktikai módosító szerepe. A fő szerep tehát itt is a második pólusbeli társ-
konnektoré, így ilyenkor is ezt célszerű konnektor címkével ellátni, az előjelző 
párját pedig kataforikus konnektorszekvencia-összetevőként azonosítani, itt is 
biztosítva, hogy a címkézés eredményeként a konnektorként címkézett elemhez 
fűződő viszonya rögzítve legyen. 

V. (2.2.2.) Az első pólust szolgáltató szövegösszetevő és a konnektor közé 
nem ékelődhet akármi: ennek a közbeékelt verbális tömbnek az első pólust szol-
gáltató szövegösszetevővel jól meghatározható tematikus viszonya hierarchiku-
san alárendelt viszony, így a kettőt egységes, komplex szövegösszetevőnek kell 
tekintenünk. A szegmentálás/címkézés során ezért figyelembe vehetjük a tömb 
egészét, mondván: magát a pólust szolgáltató szövegszegmentumot egyrészt 
amúgy is elhatárolja az eggyel alacsonyabb strukturális szint elemzése (amivel 
ehelyütt nem feladatunk foglalkozni), másrészt az így „lecsupaszított” pólusra az 
interpretációnak csak egy másik (szemantiko-pragmatikai) szintjén lesz szüksé-
günk. Ha viszont a jelentésszerkezeti elemzésnek a szintaktikai elemzéssel való 
kompatibilitását is szem előtt kívánjuk tartani, előfordulhat, hogy a pólust tar-
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talmazó verbális tömb részletes elemzésétől nem tekinthetünk el, és a pólusról a 
szövegstruktúrában a neki alárendelt státuszú összetevőket leválasztjuk. Alább 
(136. o.) látni fogjuk, hogy magának a pólusnak a kijelölése eddigi kutatásaink 
szerint nem okoz grammatikai problémát, de komplex bal oldali tömb esetén ez 
másként lehet. Ez felveti a kiegészített szövegrealizáció létrehozásának kérdését 
is, amivel szintén alább (139. o.) foglalkozunk majd. 

A második kérdés első két alkérdésére adott válaszunk a következő elemtí-
pus-deklarációkat adja: 

<!ELEMENT connector (#PCDATA)> 
<!ATTLIST connector 
 anaph_id IDREFS #IMPLIED 
 conn_seq IDREF #IMPLIED 
 id ID #REQUIRED 
 pol1 (vac|deict|anaph) "anaph" 
> 
<!ELEMENT constr_sem (pol)+> 
<!ATTLIST constr_sem 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT pol (#PCDATA|constr_sem|connector)*> 
<!ATTLIST pol 
 id ID #REQUIRED 
 pos (1|2) "2" 
> 
<!ELEMENT textdata ANY> 
<!ATTLIST textdata 
 source CDATA "filename" 
>74 

Magyarázat: a konnektorok címkézésére felvettük a <connector> elemtípust, 
mely tovább nem elemzett verbális anyagot tartalmazhat. Megköveteltük, hogy 
egyedi azonosítót kapjon minden konnektorként címkézett karaktersor. A bal 
oldali pólusának jellegét a pol1 attribútummal adhatjuk meg; ez a vac (hiányzó 
vagy bizonytalan első pólus), deict (deiktikus: a konnektor a beszédhelyzet va-
lamely jól meghatározható, de nem verbalizált eleméhez kapcsol) és anaph 
(anaforikus: az első pólus a szövegelőzmény explicit eleme) értékek valame-
lyikét kaphatja. Az alapértelmezett érték az anaph. Ebben az utóbbi esetben az 
(egyébként nem kötelező) anaph_id attribútum szolgál a bal pólus azonosítására, 
melynek értéke egy vagy több már felcímkézett szövegszegmentum egyedi azo-

                                                      
74  Az általunk használt program az elemtípusokat és az attribútumokat nevük szerint 

ábécérendbe állítja, ezt — mivel tartalmi következménye nincs — ehelyütt is 
átvettük. Az itteni felsorolás csak részleges és átmeneti, „szabványosítani” a végleges 
változatban ( 141. oldal) fogjuk. 
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nosítójával azonos. Amennyiben a konnektor szekvencia tagja, a hozzá kapcso-
lódó konnektort is — a conn_seq attribútum értékeként megadott — egyedi 
azonosítójával kívánjuk megjelölni. Az első szekvenciaelem az utána következő 
egyedi azonosítóját kapja ezen attribútumának értékeként, de az utalás egyéb-
ként itt is jobbról balra történik, többtagú szekvenciák minden tagja az őt meg-
előző konnektorhoz kapcsolandó: 

<connector id=”c1”>nemcsak</connector> … <connector id=”c2” 
conn_seq=”c1”>hanem</connector> … <connector id=”c3” 

conn_seq=”c2”>is</connector> … 

A 115. oldalon bevezetett <constr_sem> elemtípust változatlanul hagytuk, a 
<pol> tartalmát viszont véglegesítettük: a <pol> címkepárok vegyesen tartal-
mazhatnak nulla vagy több konnektort, jelentésszerkezetet, valamint tovább nem 
szegmentált karaktersort. Végül pedig meghatároztuk a <textdata> elemtípust, 
mely bármilyen tartalmat jelölhet, és az XML-dokumentumaink gyökerét adja.75 
Egyetlen attribútuma az elemzett szöveg forrásául szolgáló fájl neve. 

Az elemtípusok elnevezése egy nyelvi kérdést vet föl: a szélesebb körű fel-
használhatóság és a közvetlen olvashatóság-érthetőség mely nyelv használatát 
teszi kívánatossá? Saját szempontjainkat követve a magyart, a franciát és az 
angolt vettük tekintetbe, s végül lehetséges, hogy nem egy esetben öszvérmegol-
dás született, de a többnyelvű olvashatóságot talán sikerült biztosítanunk. 

4.1.1.2. A jelentésszerkezetek és a grammatikai struktúra viszonya 
A második kérdés harmadik alkérdése az összekapcsolt szövegösszetevők 

szintaktikai státusával kapcsolatos. 
Lássunk egy példát arra, hogy milyen nehézségekbe ütközhetünk: 

(113) Un bruit de ferrailles sonna sur le pavé, dans un tourbillon de 
poussière. C’étaient trois calèches de remise qui s’en allaient 
vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet, des 
bourgeois en cravate blanche, des dames enfouies jusqu’aux 
aisselles dans leur jupon, deux ou trois petites filles, un col-
légien. La vue de cette noce amena Bouvard et Pécuchet à 
parler des femmes, — qu’ils déclarèrent frivoles, acariâtres, 
têtues. MALGRÉ CELA, elles étaient souvent meilleures que 

                                                      
75  BODA István felhívja figyelmünket arra, hogy az any attribútum használata ellentétes 

az XML filozófiájával, és maga a szabvány sem ajánlja. Nem azért alkalmazzuk 
mégis, mert nem értünk egyet az észrevétellel, hanem azért, mert a DTD-nk részleges 
korpuszelemzési céllal történő felhasználását is lehetővé akarjuk tenni, amikor is a 
korpusz bizonyos részei esetleg kimaradnak az elemzésből, és vegyesen fordulnak 
elő tagolt-címkézett és elemzetlen szövegrészek. Ezt azonban bízvást átmeneti 
megoldásnak tekinthetjük. 
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les hommes ; d’autres fois elles étaient pires. BREF, il valait 
mieux vivre sans elles ; AUSSI Pécuchet était resté célibataire. 
(Bouvard et Pécuchet)  
(Vascsikorgás hangzott fel a kövezeten, egy porfelhő közepé-
ből. Három bérkocsi volt az, melyek Bercy felé vették az 
irányt, egy menyasszonyt a csokrával, fehérnyakkendős pol-
gárokat, ruhájukból szinte ki se látszó hölgyeket, két-három 
kislányt meg egy kollégistát vittek sétakocsikázni. A nászme-
netet látva Bouvard és Pécuchet a nőkről kezdett beszélni, 
akikről kijelentették, hogy léhák, házsártosak és csökönyösek. 
ENNEK ELLENÉRE gyakran különbek a férfiaknál, máskor 
rosszabbak. EGYSZÓVAL jobb nélkülük élni; Pécuchet nőtlen 
IS maradt.) 

Mivel más (és több) problémára kell rávilágítanunk, mint (111) esetében, 
példánk elemzését másként és több lépésben végezzük el. Jelentéstani szem-
pontból (113) felépítése összetett, de viszonylag világos (nem formalizálunk, de 
— ami a grammatikai felépítést és a korreferenciaviszonyokat illeti — egyszerű-
sítve jelenítjük meg az összetevőket): 

első (elemi) jelentésszerkezet: 

 ({[les femmes sont] frivoles, acariâtres, tê-
 tues} 
MALGRÉ CELA 
 {[les femmes sont] souvent meilleures que les 
 hommes}) 

második (összetett) jelentésszerkezet: 

 ({[les femmes sont] frivoles, acariâtres, tê-
 tues  
 [ (…) et des fois] pires que les hommes} 
BREF 
 {[il vaut mieux] vivre sans [les femmes]}) 

harmadik (elemi) jelentésszerkezet: 

 ({[il vaut mieux] vivre sans [les femmes]} 
AUSSI 
 {Pécuchet était resté célibataire}) 

Ezeknek a jelentésszerkezeteknek az azonosítása és interpretációja már csak 
azért is egyszerű, mert mindegyiket konnektor jelzi: az elsőben ellentétviszonyt, 
a másodikban összefoglalást és következtetést, a harmadikban pedig egyszerű 
következtetést. Mégis, már a puszta jelentésszerkezeti elemzés síkján jelentkezik 
egy nehézség. Az eddigiekből az derül ki, hogy a második és a harmadik jelen-
tésszerkezet összekapcsolódik, és elválik az elsőtől. A helyzet azonban még 
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ennél is rosszabb: az érvelés a kellős közepén megbicsaklik, mert ellentétes 
pragmatikai orientációjú összetevők inkoherens módon vannak összekapcsolva. 
Van ugyanis egy alárendelt, konnektorral nem jelölt jelentésszerkezet, mellyel 
eddig nem számoltunk: 

 ({[les femmes sont] meilleures que les hom-
 mes} 
SOUVENT 
D'AUTRES FOIS 
 {[les femmes sont] pires que les hommes}) 

A két állítást párhuzamos időhatározói összetevőik LTF-ként kapcsolják ösz-
sze. Tudjuk azonban, hogy az ilyen időviszony-jelölés gyakran szembeállítás 
kifejezésére (is) szolgál (vö.: Míg szülei keményen dolgoznak, addig Norbert 
csak a napot lopja), s itt egyértelműen az ellentétviszony egyszerű szembeállító 
megvalósulásával van dolgunk. Ez a két tagmondat két egyenrangú, ellentétes 
orientációjú érv párhuzamba állítása, s a mondat egészének argumentatív orien-
tációja egyikével sem azonos. Magyarul: sem az egyik, sem a másik tagmonda-
téval koorientált tartalmú mondatot nem kapcsolhatunk akárhogyan hozzá, és a 
mondat egészét sem használhatjuk akármilyen jelentésszerkezet elemeként76. 
Márpedig (3)-ban kétszeresen is „hibás” kapcsolást fedezünk fel. Először is a 
malgré cela interpretációjakor (ellenkező instrukciót hordozó konnektor nem 
lévén a tagmondatok között) a mondat egészét vesszük tekintetbe, holott a má-
sodik tagmondat a malgré cela első pólusával nem antiorientált, viszont annál 
inkább az az első tagmondattal. Másodszor pedig a bref interpretációjakor az 
inkriminált mondatot szintén egészében vesszük bal pólusként tekintetbe, holott 
csak a második tagmondat volna erre a szerepre alkalmas, meg a távolabbi szö-
vegelőzmény, amihez viszont „szabályosan” nem juthatunk el (a konnexió pri-
mátusának elvéből (lásd A konnektorok szintaxisa c. fejezetet) és a bref 
konkluzív-újraértékelő instrukcionális jelentéséből77 következően).  

Elemzésünk első lépéséből tehát két következtetés adódik. Az első: a jelen-
tésszerkezetek és a szintaxis szerinti tagolódás valamiképpen párhuzamban lát-
szanak lenni, s ez a fő céljaink szempontjából örvendetes. A másik: az elemzett 
szövegrész (az „elsőfokú” interpretáció értelmében) inkoherens. Mivel ezt nem 
hajlunk elhinni, meg kell néznünk, mi alapján tekinthetjük koherensnek. 

Észre kell vennünk, hogy a malgré cela-val bevezetett mondattól kezdve a 
szöveg discours indirect libre, azaz szabad („megelevenítő”) függő beszéd.78 

                                                      
76  Hogy egy ilyen konfigurációhoz mit és hogyan kapcsolhatunk, az külön kifejtést 

érdemelne, ami (itt és most) eltérítene eredeti céljainktól. 
77  A bref instrukcióinak meghatározásához lásd: ROULET ET AL. (1985: 154 kk.) 
78  Ahogyan ACHARD-BAYLE (2002: 57) fogalmaz: 
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Próbáljuk hát meg (sematikusan) rekonstruálni a Bouvard és Pécuchet közötti 
dialógusnak ezt a szakaszát! A megszólalások sorrendje fentről lefelé és balról 
jobbra haladva követendő. 

Bouvard Pécuchet 
— Les femmes sont frivoles, acariâtres, têtues. 

— MALGRÉ CELA, elles sont souvent 
meilleures que les hommes. 

— D'autres fois elles sont  
pires.  

— (oui)  

 
— BREF, il vaut mieux vivre sans 
elles ; AUSSI suis-je resté célibataire. 

Természetesen nem lehetséges pontosan rekonstruálni, hogy ki mit mondott, 
de a többféle lehetséges rekonstrukció alapvetően azonos eredményt ad, mely-
nek elemei: egy állítássorozat, az egyes állítások közötti viszonyok és a beszélők 
azonosulása az egyes állításokkal. Ezt sematikusan így ábrázolhatjuk: 

B: + B: + B: + B: ?  
P: + P: ? P: + P: + P: + 

27. ábra 

                                                                                                                                   
…ce type de discours rapporté reste difficile à identifier, donc à décrire comme 

tel, en ce qu’il ne présente apparemment pas de marques propres, et tend à « se 
confondre » sinon avec le discours narratif proprement dit, du moins avec certaines 
formes de « narration intérieure ». („…az idézett diskurzusnak ez a fajtája 
nehezen azonosítható, s így nehezen is írható le, mint olyan, mivel úgy tűnik, 
hogy nincsenek saját jegyei, és hajlamos arra, hogy «elvegyüljön», ha nem is a 
tulajdonképpeni elbeszélő szöveggel, de legalábbis a «belső elbeszélés» 
bizonyos formáival”.)  

Les 
femmes 
sont 
frivoles, 
acariâtres, 
têtues. 

MALGRÉ 
CELA, 
elles sont 
souvent 
meilleures 
que les 
hommes. 

D'autres 
fois elles 
sont pires. 

BREF, il 
vaut mieux 
vivre sans 
elles  

AUSSI 
suis-je 
resté 
célibataire
. 
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Kettős nyíllal az ellentétviszonyokat, egyes nyíllal az ok-okozati jellegű vi-
szonyokat jelöltük. A két szereplő nevét kezdőbetűvel rövidítettük, és + jellel 
jeleztük, hogy melyikük melyik állítással azonosul; ha ez nem dönthető el egy-
értelműen, kérdőjelet tettünk.  

A két — ismeretségük legelején tartó — szereplő tehát konfliktuskerülő 
stratégiát követ a párbeszédben, s ez nem is esik különösebben nehezükre: be-
érik közhelyekkel. A narrátor ezt sajátos tömörítéssel adja vissza discours indi-
rect libre-ben, úgy, hogy felszámolja az egyes beszélők azonosulásának jelzését 
az egyes állításokkal, s az így inkongruenssé vált állítássort a konnektorok révén 
szigorú szemantikai-logikai keretbe foglalja. A közhelyesség, a párbeszéd üres-
sége és a logikai bukfencek tömör érvelő szekvenciába foglalása olyan kont-
rasztban áll, hogy mindjárt nyilvánvaló az elbeszélő szándék, mely a humor 
eszközével közvetíti szereplőinek minősítését. Ahhoz, ami az elemzett szöveg-
rész koherenciáját adja, a „másodfokú” interpretáció eredményeképpen jut el az 
olvasó.  

Az elemzésnek ebből a második lépéséből így kiderül, hogy (113) valami-
képpen mégiscsak jólformált szöveg. A dialógusforma helyreállításához ele-
gendő az igeidőket és a beszélő(k)re utaló nyelvi elemeket (valamint a 
tipográfiát) megváltoztatnunk, s a párbeszédből hiányzik az a komikus szeman-
tikai bukfenc, mellyel a szabad függő beszédben szembesültünk. Márpedig a 
konnektorok működéséről és a jelentésszerkezetek felépüléséről a párbeszédben 
is számot kell tudnunk adni. (113) így arra kényszerít, hogy két problémával is 
megbirkózzunk: 

 Ugyanaz a szövegösszetevő (gyermek) két (esetleg több) jelentésszerke-
zethez (szülőhöz) is tartozhat, azaz a zárójelezés keresztezheti egymást. 
Ez a helyzet akkor, ha az előrehaladó szöveg linearitásában megvalósuló 
szemantikai kontinuum a relációknak nem hierarchiáját, hanem láncolatát 
adja (vö. a 114. oldal 65. lábjegyzetével). 

 Bár tapasztaltuk, hogy „normális” körülmények között a jelentésszerke-
zetek és a szintaxis szerinti tagolódás között valamilyen párhuzam látszik 
kívánatosnak, most ez még sincs így: a szintaktikai és a jelentésszerkezeti 
zárójelezés is keresztezi egymást, mert a malgré cela konnektor volta-
képpen két külön mondathoz tartozó tagmondatot kapcsol össze. 

Az első problémával már (111) esetében is találkoztunk, de most még éleseb-
ben vetődik fel, mert tudatosan szerkesztett írott szövegben jelentkezik, halmo-
zottan, és nem olyan bizonytalan instrukciókat jelző konnektorhoz 
kapcsolódóan, mint amilyen a quand même volt. Több választásunk is van: 
mondhatjuk továbbra is azt, hogy olyan elemző apparátus kidolgozása a célunk, 
mely minden tekintetben „jólformált” szövegekre alkalmazható, és ahol alkal-
mazása nehézségbe ütközik, ott a kutatásnak egy másik, sajátos területe kezdő-
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dik. Ez kényelmes megoldás; ekkor csak arra kell gondolnunk, hogy a 
szegmentálás és a címkézés során legyen lehetőségünk a „nem elemezhető” 
szövegtömbök megjelölésére. Ha viszont vállaljuk a kényelmetlenségeket, meg-
kísérelhetjük az elemző apparátus átalakítását oly módon, hogy a „rosszul for-
mált” jelentésszerkezetek kezdettől fogva pontos ismérveik szerint legyenek 
visszakereshetők, osztályozhatók. Ez alkalmasint többféleképpen is kivitelez-
hető. A kutatási cél függvényében kell eldönteni, hogy melyik választás a kívá-
natosabb. Ha a nyelvhasználati regiszter szerepéről is számot akarunk adni a 
szöveg strukturálásában, ez a feladat nem kerülhető meg. 

A második probléma az, amivel eredetileg foglalkozni akartunk. Ami a konk-
rét példát illeti: észrevesszük, hogy (113)-ban a konnektornak tekintett szin-
tagma egy prepozícióból és egy mutató névmásból álló csoport, azaz 
analitikusan jeleníti meg a konnektorok korábban tárgyalt kettős (fakultatív 
konnexiós és kötelező interpretációs-instrukcionális) természetét. Ez egyszerű 
megoldással kecsegtet: tekintsük csupán a malgré-t konnektornak, a prepozíciós 
csoport egészét pedig a jelentésszerkezet első pólusának: 

({MALGRÉ cela,} {elles étaient souvent meilleures que les hommes}) 

Így szabályosan tagolt jelentésszerkezetet kapunk, és a reláció nehezebben 
kezelhető (mondathatáron túl mutató) részével külön, a korreferenciaviszonyok 
elemzésének keretében79 kell csak megbirkózni: 

qu'ils déclarèrent frivoles^acariâtres^têtuesi. ({MALGRÉ celai,} …) 

Igen ám, de így a jelentésszerkezeti elemzés a voltaképpeni célját: a szöveg-
beli szemantiko-pragmatikai viszonyok verbális vetületének feltárását nem éri el, 
arról nem is beszélve, hogy a (113)-hoz hasonló esetekben a „rosszul formált” 
szerkezeteknek lényeges jelentéskonstituáló szerepe van. Mivel ez legalábbis 
nyugtalanító, nézzük meg: van-e olyan eset, amikor a konnexiós és a 
szemantiko-pragmatikai komponens elválasztásán alapuló megoldás nem is le-
hetséges, ez ugyanis gyakorlatilag döntheti el a kérdést. 

Tudjuk, hogy nincs éles lexiko-grammatikai különbség az alkalmilag kon-
nektorként szolgáló konstrukciók és azon nyelvi entitások között, melyeknek ez 
a fő funkciója: az utóbbiak között is akad némileg vagy teljesen transzparens 
szerkezetű/jelentésű is. A következő példáinkban a konnektorfunkciót alapve-
tően e célra szolgáló lexikai egységek töltik be. Az egyik — malgré tout — két-
elemű, szemantikailag is transzparens (különválasztható a szemantiko-
pragmatikai instrukciót hordozó malgré és a konnexív funkciót ellátó anaforikus 
tout határozatlan névmás). A másik — néanmoins — (a mai nyelvállapot sze-

                                                      
79  A korreferenciarelációk, illetve az egyéb szövegszervező elemek és a konnektorral 

jelzett jelentésszerkezetek viszonyával a 4.1.1.3 szakaszban (139. o.) foglalkozunk. 
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rint) mind szerkezetét, mind jelentését tekintve egységes, szintetikus konnektor. 
Míg tehát az első elvben megengedheti a föntebb felvetett elemzési megoldást, a 
másik már nem. Márpedig mindkettőre találunk olyan példát, melyben az általuk 
létesített jelentésszerkezet szintaktikailag heterogén. 

(114) Cependant, si l'on se place dans le cadre du Régime d'aide du 
Canada, cela veut dire qu'il s'agit d'argent consacré au bien-
être. Dans ce cas, la question continuera de se poser de savoir 
si ce sont les gens qui ont des salaires moyens ou de petits 
salaires qui peuvent en bénéficier. J'aimerais voir fonctionner 
des services de garde qui ne soient pas placés sous la rubri-
que de bien-être, de façon à ce que ceux d'entre nous qui 
n'ont pas le droit de bénéficier ou ne veulent pas passer le test 
permettant de les faire bénéficier de ce service puissent 
MALGRÉ TOUT y accéder. (Hansard)  
(Ugyanakkor, ha Kanada Segélyezési Rendszerének kereteibe 
helyezkedünk, ez azt jelenti, hogy jóléti kiadásról van szó. 
Ebben az esetben továbbra is fel fog vetődni a kérdés, hogy 
az átlagos vagy a kisfizetésű emberek részesülhetnek-e benne. 
Szeretném azt látni, hogy a gyermekőrző szolgálatok ne a jó-
léti rovatban legyenek feltüntetve, hogy mindazok számára, 
akik közülünk nem jogosultak vagy nem akarják kitölteni a 
jogosultsági tesztet, MINDENEK ELLENÉRE hozzáférhetők le-
gyenek.) 

A konnektor instrukciói által érintett szövegösszetevőket könnyű azonosítani, 
a jelentésszerkezet síkján nem találkozunk az iméntihez hasonló komplikációval: 

 ({[ceux d’entre nous] n'ont pas le droit de  
 bénéficier ou ne veulent pas passer le test  
 permettant de les faire bénéficier de ce ser- 
 vice} 
MALGRÉ TOUT 
 {[ceux d’entre nous] puissent accéder [aux  
 services de garde ]}) 

A jelentés és a szintaxis szerkezeteinek viszonya szempontjából azonban a 
helyzet, ha lehet, még rosszabb, mint amilyet korábban elemeztünk: a malgré 
tout az alany vonatkozó mellékmondati bővítményének állítmányát, azaz egy 
mélyen beágyazott összetevőjét kapcsolja össze (megengedő ellentétes viszony-
ban) az állítmánnyal. (114) esetében ráadásul nem megyünk semmire azzal sem, 
ha pusztán a malgré tout-t tekintjük a pólusok egyikének, mert ez a szerkezet 
teljes egészében a másik pólusba van beágyazva, tehát az elemző apparátusunkat 
akkor is át kellene alakítanunk, ha a malgré cela kapcsán felvetett megoldást 
elfogadjuk. Ennek az elemzési módnak a konzekvens alkalmazása emellett azt a 



A konnektorok a szövegben 

134 

következményt is maga után vonná, hogy egy sor konnektort (azaz e funkcióban 
használatos lexikai entitást) a tényleges lexikai egysége ellenére alkotóelemeire 
kellene bontanunk, s a „voltaképpeni” konnektornak minősülő alkotóelemet 
potenciálisan vagy kizárólagosan balpólusbeliként kellene osztályoznunk, annak 
ellenére, hogy a legtöbb konnektor jobbpólusbeli (az ellenkező eset a kivétel), és 
ezeket (a malgré tout-féléket) is egyszerűbb egyébként mint jobbpólusbelieket 
elemezni. Észrevesszük ugyanis, hogy (114) „szabályos” jelentésszerkezeti ta-
golása semmilyen nehézségbe nem ütközik (a malgré tout pontosan az 
adverbiális konnektor mozgatásának szabálya értelmében áll azon a helyen, 
ahol): 

… ceux d’entre nous qui ({n’ont pas le droit de bénéficier ou ne veulent pas 
passer le test permettant de les faire bénéficier de ce service} {puissent MALGRÉ 

TOUT y accéder}) 

Ez a példa arról győz meg, hogy a jelentésszerkezeti elemzésben a fő gondot 
a jelentésviszonyok kereszteződése jelenti, nem pedig a szintaktikai és a 
szemantiko-pragmatikai struktúrák kereszteződése; a kérdés csak az, hogy akar-
juk-e egyszerre elemezni a nyelvtant és a jelentésszerkezeteket. 

(115) elemzése (114)-éhez hasonló eredményre vezet: 

(115) Tous ceux qui ont consulté leurs commettants se sont rendu 
compte qu'un nombre important, et parfois une majorité écra-
sante, d'entre eux, s'opposent à l'avortement sur demande. 
C’est une pratique illégale que nous sanctionnons 
NÉANMOINS parce que, selon mes renseignements, les comi-
tés des avortements soi-disant thérapeutiques et les hôpitaux 
approuvent toutes les demandes qu'ils reçoivent. (Hansard)  
(Mindazok, akik megkérdezték a megbízóikat, rájöttek, hogy 
jelentős számuk, sőt néha a túlnyomó többség ellenzi a ké-
résre történő abortuszt. Ez egy törvénytelen gyakorlat, melyet 
MÉGIS szentesítünk, mert értesüléseim szerint az úgynevezett 
terápiás abortuszbizottságok és a kórházak jóváhagynak 
minden hozzájuk érkező kérést.) 

A konnektor instrukciói által érintett szövegösszetevőket itt is könnyű azono-
sítani, a jelentésszerkezet síkján itt sem találkozunk komplikációval: 

 ({C'est une pratique illégale} 
NÉANMOINS 
 {nous sanctionnons [cette pratique]}) 

Nyelvtani szempontból itt sem egyenrangú összetevőket kapcsol össze a 
konnektor: az első pólust szolgáltató tagmondat egyik névszói bővítményének 
van alárendelve a második pólust szolgáltató vonatkozó névmási mellékmondat. 
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Amint mondtuk, itt nem is volna lehetséges a malgré cela-val kapcsolatban fel-
vetett elemzési mód, de nincs is rá szükség: kereszteződő jelentésszerkezetek 
nem lévén, könnyű „szabályosan” elvégezni a zárójelezést. 

…{un nombre important, et parfois une majorité écrasante, d’entre eux, 
s’opposent à l’avortement sur demande} {que nous sanctionnons 

NÉANMOINS})… 

A K. 2.3. kérdés tehát voltaképpen arra irányul, hogy az elektronikus korpusz 
jelentésszerkezeti tagolásával és címkézésével együtt végezzünk-e szintaktikai 
tagolást és címkézést is, és ha igen, hogyan, illetve hogy az előzetesen nyelvta-
nilag már annotált elektronikus korpusz annotációját milyen módon egészíthet-
jük ki jelentésszerkezeti annotációval. 

Felvetődhet persze mindjárt az a kérdés is, hogy kell-e egyáltalán a kettő ösz-
szekapcsolására gondolni. Ha azonban a szöveg (és jelentésszerkezetei) nyelvi 
felépítéséről teljes és pontos képet akarunk kapni, erre az összekapcsolásra 
előbb-utóbb sor kell kerüljön. A kétfajta annotáció összekapcsolásának kérdése 
így a mikor? és a hogyan? kérdése. 

V. (2.3.) Ami a mikort illeti, aligha van olyan döntés, mely elvi okokból 
eredően volna helyes. A gyakorlat: a célok és a körülmények határozzák meg, 
hogy az első lépéstől fogva összekötjük-e a grammatikai és a jelentésszerkezeti 
elemzést, vagy a kettőt külön végezzük el, s a két eredményt igyekszünk valaho-
gyan összekapcsolni. Mindenképpen célszerűnek látszik lehetővé tenni a kétfajta 
elemzés külön-külön, egymástól függetlenül történő elvégzését, mert így nem-
csak megkönnyítjük a korpuszt annotálók dolgát (nem kell egyszerre túl sok 
mindenre koncentrálniuk), hanem fenntartjuk a szintaktikailag már annotált (ké-
szen kapott vagy bizonyos nyelvekre már rendelkezésre álló automatikus mon-
datelemző programokkal saját magunk által előkészített) korpusz 
felhasználásának a lehetőségét is. (Ha pedig erre, azaz az automatikus mondat-
részelemzés lehetőségére gondolunk, akkor már nemcsak amellett foglalhatunk 
állást, hogy a kétfajta elemzést külön-külön, de egymással összhangba hozható 
módon érdemes elvégezni, hanem amellett is, hogy sorrendiségben a szintaktikai 
elemzés elsőbbséget élvezhet.) 

Ebben a nézetünkben megerősít GIACHIN & MCGLASHAN (1997) (akik 
egyébként tanulmányukban a számítógépes nyelvfeldolgozás egy másik terüle-
tével: az ember–gép dialógusban alkalmazható számítógépes rendszerek kérdé-
seivel foglalkoznak). Arra a kérdésre, hogy ebben a keretben hogyan célszerű 
reprezentálni a szintaxist és a szemantikát, kifejtik, hogy mind az együttes, mind 
a különválasztott reprezentációjuk mellett lehet érveket felhozni, és azt a választ 
adják, hogy a kettőt lehet külön deklarálni, majd a két eredményt egy külön 
programmal egyesíteni. Ehhez persze a szintaxisra és a szemantikára alkalmazott 
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formalizmusnak valamiféle párhuzamban kell állnia, és szükség van külön isme-
retekre a szintaxis és a szemantika viszonyáról is (id.: 81).80 

Ami mármost a hogyant illeti, tekintsük át először is, hogy milyen jelentés-
szerkezeti elemtípusokra van szükségünk, s hogy ezeknek milyen szintaktikai 
státuszú szöveg- vagy mondatösszetevők felelhetnek meg. 
1. Konnektor. A konnektorok nyelvtani szerkezetük, illetve státuszuk szerint az 

esetek nagy részében kötőszók, kötőszói szószerkezetek, határozószók vagy 
határozószói szószerkezetek, elöljárószók vagy névutók, illetve ezekkel al-
kotott szintagmák; alkalmanként azonban nyelvtanilag igen változatos mon-
dat- vagy szövegösszetevők is állhatnak a konnektor szerepében (ahogyan 
erre a konnektorok morfo-lexikai, grammatikai tulajdonságairól szóló feje-
zetrészben rámutattunk). A kutatásnak éppen az lenne az egyik feladata, 
hogy a lehetséges konnektorstruktúrákról átfogó képet alkosson. Annyi vi-
szont bizonyos, hogy a konnektorként szegmentált szövegösszetevő nyelvta-
nilag is releváns szegmentum. A kétféle elemzés eredményének az 
összekapcsolása ezen a ponton nem ütközhet akadályba. 

2. Pólus. Pólus bármilyen nyelvtani minőségű szövegszegmentum lehet, de 
a szintaktikai és a szemantikai tagolás (eddigi kutatási eredményeink 
szerint) itt sem keresztezi egymást. Ha azonban a (bal oldali) pólusnak 
egész mondattömböt kell tekintenünk, megoldást kell találnunk arra a 
problémára, hogy ilyen egységgel a szintaktikai elemzés már nem 
számol. 

3. Jelentésszerkezet. A jelentésszerkezetek szintaktikai heterogenitása nem 
zárható ki, ezért az így elhatárolt szövegszegmentum nyelvtanilag 
irreleváns lehet. A kétféle elemzés eredményének lehetséges 
kereszteződése miatt összekapcsolásuk ezen a ponton akadályba 
ütközhet. 

                                                      
80   There are various reasons why these two components should be 

represented separately. Among these, a higher ease of representation (the 
choice of the most appropriate formalism can be done separately) and of 
change, updating and adaptation to perhaps a different domain or a different 
language. Conversely, syntax and semantics should be kept united during 
parsing, because the simultaneous use of many constraints can improve the 
efficiency of the linguistic processing. 

  A solution to this dilemma is to declare syntax and semantics separately 
off-line, and translating them into a single run-time representation through a 
compiler. To make this possible, the formalisms used for syntax and 
semantics must have a certain degree of similarity and some additional 
knowledge about the relationships between syntax and semantics is necessary. 
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Érdemesnek látszik többféle felhasználásra is gondolni jelentésszerkezeti 
elemző apparátusunk véglegesítésekor. Hasznos lehet először is egy olyan 
„könnyített” verzió, mely csupán nyers (szintaktikailag előzetesen nem elemzett) 
szövegfájlok jelentésszerkezeti elemzésére alkalmas, ha a segítségével szeg-
mentált-címkézett végeredményt nem szánjuk további (gépi) elemzési műveletek 
bemenetének. Ezzel az eszközzel kevésbé tapasztalt elemzők is könnyebben 
bánhatnak, illetve korlátozottabb kutatási célok esetén elégséges lehet. Ennél 
csak arra kell ügyelnünk, hogy a problematikus eseteket (a jelentésszerkezetek 
kereszteződését) valamilyen módon kezelni tudja, egyébként az eredetileg beve-
zetett elemtípusainkat és eddig meghatározott attribútumaikat megtarthatjuk. 

A teljesebb korpuszannotációt valamivel több tapasztalatot és türelmet 
igénylő eszköz használata szolgálhatja. Miután a jelentésszerkezet mint elemtí-
pus használata a szintaktikai szegmentálással együtt bajosan látszik használható-
nak, célszerű erről lemondanunk, és csak a pólusok (valamint a konnektorok) 
attribútumaként jelölnünk, hogy egymáshoz tartoznak. Avégett, hogy egy kez-
detben csupán szemantikai elemzés során könnyebb legyen kiemelni a jelentés-
szerkezetek egészét, éppen meg is tarthatjuk ezt az elemtípust, de annak 
tudatában, hogy a szemantikai és a szintaktikai elemzés egyesítésekor a jelentés-
szerkezet-címkéket törölni kell. A pólus- és konnektorattribútumokban történő 
relációjelölésről tehát nem mondhatunk le.81 Lehetővé tehetjük a pólusként és a 
konnektorként szegmentált szövegösszetevők grammatikai státusának jelölését 
is, a kérdéses elemtípusok attribútumaiként; a szemantikai és a szintaktikai 
elemzés egyesítésekor viszont ez alkalmasint fölösleges információ lesz, mert a 
szemantikai szegmentálásban azonosított konnektor-, illetve pólusfunkció ott 
már a homomorf szintaktikai szegmentum attribútumává transzformálva jelenít-
hető meg legcélszerűbben. Ez azt jelenti, hogy a jelentésszerkezeti elemtípusok 
önállóságát megszüntetve más (szintaktikai) elemtípusok attribútumaivá alakít-
juk őket, abból kiindulva, hogy materiális egybeesés van a grammatikai és a 
jelentésszerkezeti egységek között. Ugyanígy célszerű megteremteni annak a 
lehetőségét is, hogy a konnektor-elemtípusnak legyen a szintaktikai pozíció 
megadására alkalmas attribútuma, ugyanis, amint láttuk, ez a szövegszerkezet és 
a mondatszintű grammatika viszonya tekintetében lényeges (és a további kutatás 
számára érdekes) tényező. Természetesen erre az attribútumra sem lesz szüksé-
günk a jelentésszerkezeti és a szintaktikai elemzés egyesítése után, hiszen a 
szintaktikai szegmentálás és címkézés önmagában lehetővé teszi a konnektor 
funkcióval felruházott összetevő strukturális helyének azonosítását. 

A grammatikai szempontok tekintetbe vételével a következőképpen véglege-
síthetjük azoknak az XML-dokumentumoknak a struktúráját leíró DTD-t, me-

                                                      
81  Ezzel a módszerrel egyébként megteremtjük a korábban (123. o.) említett BATEMAN 

által helyesnek látott többszintű szövegszerkezet-reprezentáció lehetőségét. 
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lyek a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek szerint elemzett és annotált 
korpuszt tartalmazzák: 

<!DOCTYPE textdata [ 
<!ELEMENT textdata ANY> 
<!ATTLIST textdata 
 source CDATA "filename" 
> 
<!ELEMENT connector (#PCDATA)> 
<!ATTLIST connector 
 anaph_id IDREFS #IMPLIED 
 conn_seq IDREF #IMPLIED 
 grcat (conj|loc_conj|adv|loc_adv|else)
 "adv" 
 id ID #REQUIRED 
 pol1 (vac|deict|anaph) "anaph" 
 synt_pos (initiale|GV|finale) "initiale" 
> 
<!ELEMENT constr_sem (pol)+> 
<!ATTLIST constr_sem 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT pol (#PCDATA|constr_sem|connector)*> 
<!ATTLIST pol 
 grcat
 (constituent|proposition|princ|subord|phrase|m
acroprop) "proposition" 
 id ID #REQUIRED 
 loc (monologue|dialogue) "monologue" 
 pos (1|2) "2" 
> 
]> 

A korábbiakhoz képest annyi változott, hogy a konnektor <connector> és a 
pólus <pol> grammatikai kategóriáját a megfelelő címkében attribútumként 
jelölni engedtük, és mindkettőjük beszerkesztettségének meghatározását is le-
hetővé tettük külön attribútummal. A konnektor nyelvtani jellemzéséhez egye-
lőre csak a kötőszó (conj), kötőszói szószerkezet (loc_conj), határozószó (adv), 
határozószói szószerkezet (loc_adv) s az egyéb lehetőségekre utaló else értéke-
ket vettük fel, az első négyet mint a leggyakoribb esetekre jellemzőket, az utol-
sót pedig azért, hogy módunkban álljon korlátozás nélkül „gyűjteni” a különféle 
konnektortípusokat, s aztán bővebb ismeretanyag birtokában tenni további kije-
lentéseket grammatikai minőségükről. Ami a pólusét illeti: mondatösszetevő 
(constituent), tagmondat (proposition), főmondat (princ), mellékmondat 
(subord), mondat (phrase), mondattömb (macroprop) értékeket adtunk meg. Az 
alapértelmezett értékeket az egyik, illetve a másik elemtípus esetében az eddigi 
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tapasztalataink szerint leggyakoribb adv, illetve proposition adja. A konnektor 
szintaktikai pozícióját (synt_pos) leíró attribútum a mondat (vagy szintagma) 
eleji (initiale), igei csoportbeli (GV), illetve mondat (vagy szintagma) végi 
(finale) értékeket veheti fel, melyek közül az elsőt tekintjük alapértelmezettnek. 
A pólus szövegbe szerkesztettsége tekintetében fontosnak láttuk vizsgálni azt is, 
hogy milyen/melyik beszélőnek tulajdonítható megnyilatkozás része: egy dialó-
gus megszólalásai alkotnak-e pólust egymáshoz képest, vagy egyazon beszélő 
monologális megnyilatkozásán belül vannak a pólusok összekapcsolva. A loc 
attribútum monologue és dialogue értékei szolgálnak ennek a megkülönbözteté-
sére (az alapérték a monologue). 

Ezek a kiegészítések azonban még nem adnak választ a korábban leírt prob-
lémák elemzésbeli kezelésének kérdésére. A megoldás — mely egyszerű — az 
annotációs eszköz használati módjában rejlik. Az attribútumok segítségével 
ugyanis egyértelműen jelölhetők a szövegösszetevők közötti kapcsolódások 
anélkül, hogy a kereszteződési problémák miatt nem alkalmazható zárójelezésre 
szükség volna. Az anaph_id megmutatja, hogy a konnektor melyik 
szövegszegmentumhoz köti azt, amely őt magát tartalmazza. Minthogy pólust 
(pol) nemcsak jelentésszerkezet (constr_sem) részeként, hanem önállóan, köz-
vetlenül a textdata elemen belül is elhatárolhatunk, semmi akadálya sincs annak, 
hogy kereszteződő, láncolatjellegű relációkat is leírjunk. Ilyenkor a constr_sem 
elemet (mint afféle zárójelezési eszközt) mellőzzük, és egyedül a konnektor 
anaph_id attribútumára bízzuk a pólusok összetartozásának jelölését. (Ez a mód-
szer távoli, közbeékelt elemekkel elválasztott pólusok összetartozásának jelölé-
sére is alkalmas.) A pólusok relatív sorrendiségét jelző pos attribútum pedig 
önmagában is árulkodó lehet, ha az egymást követő pólusokban az „1” és „2” 
érték nem váltakozik, hanem egymás után „2” értéket mutató pólusok következ-
nek (láncolatjellegű reláció).  

4.1.1.3. A konnektorral jelzett jelentésszerkezetek és az egyéb szövegszervező 
elemek 

Mivel a konnektorral jelzett viszonyok végső soron nemcsak a szintaktikai, 
hanem a szövegszerkezeti relációk egészével összefüggésben is elemzendők, 
helyes az egyéb szövegszervező elemek kezelésének kérdését is felvetnünk, még 
ha elmélyültebb tárgyalására módunk nincs is itt. 

A konnektorokéval rokon funkció a lineáris tömbösödést jelölő/konstituáló 
funktoroké (LTF), hisz együtt alkotják a teljes komplex szövegösszetevőt je-
lölő/konstituáló funktorok osztályát. Miután azt várjuk, hogy a szöveg 
makrostruktúrájának felépítésében konvergens módon vesznek részt, arra szá-
mítunk, hogy az elemzésnek adott esetben számot kell vetnie a konnektorok és a 
LTF-ek kapcsolódásával is. Ha például az előbb … aztán elemek mint LTF-ek az 
idő dimenziója szerint jelölik a szövegbéli tartalmak lineáris integrációját, elő-
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fordulhat, hogy a viszont konnektorral kiegészülve egy jelentésszerkezet pólu-
saiba vannak ágyazva, s ezt nem célszerű figyelmen kívül hagyni. Még inkább 
áll ez azokra az esetekre, melyekben a LTF-ek jelezte primer viszony konnektor 
jelenléte nélkül is sajátos szemantiko-pragmatikai relációt idéz fel, ahogyan azt 
(113) kapcsán megfigyelhettük (129. o.), s ahogyan arra a későbbiekben (116)-
ban is találunk példát (148. o.). 

Markáns szövegstrukturáló szerepe lehet egyes — a konnektorral jelzett je-
lentésszerkezetekkel konkurrens — anaforáknak is, melyek eligazítanak a kon-
nektorpólusok azonosításában. Erre legközelebbi példaként ugyancsak a Sartre-
szöveg elemzésére utalhatunk. 

Korpuszannotációs eszközünket ezért érdemes alkalmassá tennünk a LTF-ek 
és a korreferenciaviszonyok szükség szerinti jelölésére. Ebből a célból létrehoz-
hatunk újabb elemtípusokat, tudván, hogy a szövegszerkezeti és a szintaktikai 
annotáció egyesítése esetén ezekre a funkciókra a szintaktikai címkézésen belüli 
attribútumok utalhatnak majd. 

A következő két elemtípussal egészítjük tehát ki az eddigiekben definiált 
DTD-t: <marker>, <coref>. Íme a végeredmény (lásd a következő oldalon): 
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<!DOCTYPE textdata [ 
<!ELEMENT textdata ANY> 
<!ATTLIST textdata 
 source CDATA "filename" 
> 
<!ELEMENT connector (#PCDATA)> 
<!ATTLIST connector 
 anaph_id IDREFS #IMPLIED 
 conn_seq IDREF #IMPLIED 
 grcat (conj|loc_conj|adv|loc_adv|else)
 "adv" 
 id ID #REQUIRED 
 pol1 (vac|deict|anaph) "anaph" 
 synt_pos (initiale|GV|finale) "initiale" 
> 
<!ELEMENT constr_sem (pol)+> 
<!ATTLIST constr_sem 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT coref #PCDATA> 
<!ATTLIST coref 
 different (0|1) "0" 
 id ID #REQUIRED 
 idref IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT marker #PCDATA> 
<!ATTLIST marker 
 id ID #REQUIRED 
 idref IDREF #REQUIRED 
 type (univ_disc|temp|spac|concept|synth)
 "temp" 
> 
<!ELEMENT pol 
(#PCDATA|constr_sem|connector|coref|marker)*> 
<!ATTLIST pol 
 grcat
 (constituent|proposition|princ|subord|phrase|m
acroprop) "proposition" 
 id ID #REQUIRED 
 loc (monologue|dialogue) "monologue" 
 pos (1|2) "2" 
> 
]> 

A szempontunkból releváns korreferens szövegelemeket a <coref> címkével 
látjuk el; ez az elemtípus csak tovább nem elemzett karaktersort tartalmazhat, 
csakúgy, mint a LTF-ek jelölésére szolgáló <marker>. Mindkettő jelenlétét 



A konnektorok a szövegben 

142 

külön meg kell engedni a póluselemen belül, és mindkettőt el kell látni egyedi 
azonosító attribútummal (id) és az antecedensük82 egyedi azonosítójára utaló 
attribútummal (idref). Az antecedensek idref attribútumának értéke azonos saját 
id attribútumuk értékével: 

<marker id=”m1” idref=”m1”>előbb</marker> … <marker id=”m2” 
idref=”m1”>aztán</marker> … <marker id=”m3” 

idref=”m1”>végül</marker> … 

Ennek a két elemtípusnak az alaposabb vizsgálatával és attribútum-készleté-
nek kialakításával nem foglalkozunk, csak annak jelzését tesszük lehetővé, hogy 
— egyrészt — a korreferáló elem antecedense módosulatlanul vagy megválto-
zott tartalommal jelenik-e meg a szöveg egyes pontjain (ha a tartalom módosu-
latlan, a <different> attribútum értéke 0, s ez az alapértelmezett érték is), és azét 
— másrészt –, hogy a LTF milyen típusú: szövegvilág-jelölő/alkotó (univ_disc), 
időbeli (temp), térbeli (spac) vagy konceptuális (concept) lineáris integrációt 
jelölő, avagy újrafogalmazást/konklúziót (synth) jelölő. Hogy ezen a téren to-
vábbi pontosítások szükségesek, jól mutatja alább a Sartre-szöveg annotált vál-
tozatához fűzött megjegyzés is. A szövegegész szintjén tekintett 
korreferenciarelációk szövevényes hálózata máris olyan bonyolult DTD létreho-
zását kívánná, mely (nehézkes alkalmazhatósága mellett) a jelenlegi célunk el-
érését: a konnektorok jelentésszerkezet-szervező működésének kutatását 
szükségtelenül megnehezítené. Ezért annak a korreferencia-jelölés- és elemzés-
módnak a használatáról, melyet PETŐFI (1998) vázol fel, s amelyet más munká-
inkban magunk is alkalmazunk, ehelyütt kénytelen vagyunk lemondani. 

4.1.1.4. Manifesztált vs kiegészített organizációtípus és jelentésszerkezeti 
elemzés 

A szemiotikai textológiai elemzésben fontos szerep jut a nem manifesztált 
szövegkomponensek explicit feltüntetésének az elemzés során. Tudnunk kell 
tehát, hogy az általunk vizsgált elemzésmodul sorrendiség tekintetében hogyan 
viszonyul a kiegészített szövegorganizáció előállításához. 

Ami a konnektorokat és a jelentésszerkezeteket illeti, kétfajta kiegészítést 
szokás tenni az elemzett szövegek manifesztált realizációjához: egyrészt expli-
citté tehetjük a hiányzó vagy implicit (bal oldali) pólust, illetve a szövegösszete-
vők interpretációja alapján hiányzónak/lehetségesnek ítélt konnektort, másrészt 
megkísérelhetjük azoknak a mögöttes konceptuális tartalmaknak az explicit jel-
zését, melyek valamely szemantikai-pragmatikai reláció „mélyszerkezetét” ad-
ják, amint arra a konnektorok jelentéséről szóló fejezet nem egy példával 
szolgál. 

                                                      
82  A LTF-ek esetében — egyszerűsítő terminológiával — a LTF-sorozat első tagját 

nevezzük „antecedensnek”. 
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Ez a két kiegészítéstípus más-más megítélés alá esik. Az általunk vizsgált 
elemzésmodul elsődleges feladata a nyelvi kommunikáció természetes folyama-
tában rendelkezésre álló adatok (azaz szövegösszetevők, mondatok, mondatösz-
szetevők) azonosítása, annál is inkább, mert a kiegészítés is csak ezután 
végezhető el; ez a fajta szegmentálás az interpretáció előfeltétele. Először körül 
kell határolnunk a konnektor jelezte reláció terminusaiként működő verbális 
anyagot (ami pedig feltételezi, hogy a konnektort is azonosítottuk), és csak azu-
tán állapíthatjuk meg az e síkon — a konnektorok anaforikus természetéből ere-
dően — létrejövő relációkat. A következő esetek lehetségesek: 

 Explicit szövegösszetevőket egy jelentésszerkezet tagjaiként interpretá-
lunk, de viszonyukat konnektor nem jelzi. Az üres konnektorhely kitöl-
tése (a kiegészített szövegorganizáció alakítása) az elemzéssel egy időben 
történik, a szegmentálást és címkézést megelőzi. (Az elemző eszköz 
megváltoztatását ez nem kívánja; elegendő a betoldott nyelvi elemek 
megkülönböztetését valamely egyszerű egyezményes módon megoldani. 
Mi erre a célra a kérdéses elemek elé és után, valamint a belsejükben 
esetleg előforduló szóközök helyére írt + karaktereket használunk.) Mi-
vel számolnunk kell az egyértelműség hiányával is, ez a kiegészítés el-
térhet a szokványostól (így például két egyaránt lehetséges konnektorral 
történő kiegészítés történhet +konnektor1+OR+konnektor2+ formában). 

 Explicit konnektorhoz nem tartozik az elvárható mennyiségű explicit 
pólus. A pólus(ok) explicitté tétele az (első) elemzést követően történik, a 
szegmentálás és címkézés (első fázisa) után. 

Felfogásunk szerint tehát a kiegészített szövegorganizáció létrehozása nem 
egylépcsős elemzési művelet, főleg, ha tekintetbe vesszük a korreferencia-vi-
szonyokat explicitté tévő kiegészítéseket, melyeknek elvben meg kell előzniük a 
jelentésszerkezeti elemzés egészét. 

A mögöttes konceptuális tartalmak és a nem manifesztált másodlagos jelen-
tésszerkezet-konstituensek explicitté tétele viszont már nem része a szöveg je-
lentésszerkezeti tagolásának és címkézésének. 

Hangsúlyozandó, hogy ezek az állításaink a nyelvészeti vizsgálat, nem pedig 
a spontán kommunikációban lezajló interpretáció műveleteinek sorrendjére vo-
natkoznak.  

4.1.2. Szegmentálás és címkézés: tartalmi kérdések 

4.1.2.1. Bevezetés 
Miután eldöntöttük, hogyan szegmentáljuk és címkézzük a konnektorral jel-

zett jelentésszerkezeteket a szövegelemzés során, foglalkoznunk kell az eljárás 
tartalmi részével is. Mert igaz ugyan, hogy az elemző apparátusunkat nem befo-
lyásolják azok a szempontok, melyek alapján valamelyik szövegösszetevő kon-
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nektorpólusnak minősül, és a korpuszannotáció során az intuitív ítéletalkotás 
kielégítő eredményt ad, viszont ha szövegösszetevőkről lehetséges ilyen — a 
beszélők közötti konszenzus tárgyát képező — ítéleteket hozni, akkor annak 
alapjáról a tudományos elemzésnek számot kell adnia. 

Az interpretáció során, melyet a konnektor irányítani hivatott, a szövegösz-
szetevők először is észlelésük sorrendjében válnak a feldolgozás tárgyává, azaz 
élőbeszéd esetén az időbeli, írott szöveg esetén pedig a (végeredményben 
ugyancsak időviszonyként jelentkező) térbeli egymásutániságuk meghatározó 
tényező. E tekintetben példaszerű (bár ritkább) eset az olyan konnektorszekven-
ciáké, melyek első („előrejelző”) eleme az első pólusban jelenik meg, s ezáltal a 
hallás/olvasás folyamatában az interpretátor az első pillanattól fogva értesül 
arról, hogy a soron következő beszédszakasz egy — meghatározott fajtájú — 
jelentésszerkezet. Így a még ha … akkor is/sem vagy az ugyan … de szekvenciák 
esetében magától értetődőnek látszik a jelentésszerkezet behatárolása. 

Ilyen — formailag is jelzett — jelentésszerkezetekkel azonban aránylag rit-
kábban van dolgunk. Többnyire a konnektorhoz érve „jövünk rá”, hogy a szö-
vegelőzmény egy szakaszát a konnektort tartalmazó szövegösszetevővel 
valamilyen sajátos viszonyban kell értelmeznünk. Tudjuk, hogy a konnektor 
anaforikus természetű szövegelem, de az anafora szokásos formáitól jelentősen 
eltér a konnektor utalása a szövegelőzményre, mert az esetek döntő többségében 
sem morfológiai, sem szemantikai jegyek (mint amilyenek az egyeztetés vagy a 
hiperonímia) nem segítik az utalás „céljának” az azonosítását. Ennek a „célnak” 
a jelölésére a konnektor esetében is használjuk mindazáltal az antecedens termi-
nust, és kíséreljük meg annak az algoritmusnak a felvázolását, mely alkalmas a 
konnektor antecedensének az azonosítására. 

4.1.2.2. Az antecedens felkutatásának mechanizmusa 
Célunk az, hogy lehetőleg minden konnektor és minden konnektort tartal-

mazó ko(n)textus értelmezésének menetéről számot tudjunk adni, ezért a kon-
textustól szorosan függő beszélgetést ugyanúgy tekintetbe kell vennünk, mint a 
gondosan szerkesztett írásművet. Az antecedens felkutatásának általános mecha-
nizmusát MOESCHLER (1989: 243) nyomán ábrázoljuk. 
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az antecedens kere-
sése 

      

+       

a kotextusban –   
a kontextus-

ban 
  

+       

ugyanazon beszélő 
megnyilatkozásában 

– 
a többi beszélő 
megnyilatkozá-

saiban 
 közeli – távoli 

+   +  +   

szom-
szédos 

 
nem 

szom-
szédos 

 
maximális visz-
szakeresés útján 

 
kontrapozíció 

útján 
 

forgató-
könyv 
útján 

–       

28. ábra 

A + jelek a pozitív („if”) választásnak, a – jelek a negatív („else”) választás-
nak felelnek meg. MOESCHLER elképzelése intuitíve jól követhető, csak a maxi-
mális visszakereséshez fűzünk annyit, hogy a dialógusban ezt az eljárást azokban 
az esetekben alkalmazzuk, melyekben a megszólalást (fordulót) a benne lévő 
konnektor nem a megelőző megszólaláshoz (fordulóhoz, mármint a beszédpart-
neréhez) kapcsolja, hanem egy két- vagy többfordulós komplex (azaz önmagá-
ban is dialogikus) szövegrészhez.  

Megjegyzendő, hogy ez a séma (az ábrázolás egyszerűsége kedvéért) nem 
egészen pontosan reprezentálja a kérdéses algoritmust, amely egyébként megfe-
lel a „gazdaságosság elvének” (a konnektort tartalmazó nyilatkozatok értelmezé-
sét ugyanis MOESCHLER szerint ez az elv vezérli). A pontatlanság csupán 
annyiban áll, hogy a negatív útvonalakat jelölő nyilaknak mind lentről, azaz a 
terminális csomópontokból kellene kiindulniuk: mint ahogyan a szomszédos-ból 
a nem szomszédos-hoz vezetnek, ugyanúgy kellene a nem szomszédos-ból a többi 
beszélő megnyilatkozásaiban-hoz, a maximális visszakeresés útján-ból a 
kotextusban-hoz, és a kontrapozíció útján-ból a távoli-hoz vezetniük.  

Ez az algoritmus azonban arról még mindig nem ad számot, hogy mi alapján 
dönthetjük el egy-egy kotextuális elemről, hogy antecedensként számításba ve-
hető-e. Ehhez valamilyen nyelvi-szemantikai kritériumot kellene találnunk. Azt 
ugyan megjegyezhetjük, hogy (a konnexió primátusa elvének megfelelően) a 
mondat vagy tagmondat élén álló konnektor az őt közvetlenül megelőző szöveg-
összetevővel létesít kapcsolatot, de még ekkor sem tudhatjuk biztosan, hogy 
milyen nagyságrendű szövegösszetevőt kell antecedensnek tekinteni: magát a 
közvetlen bal oldali szomszéd elemi szövegösszetevőt, vagy az azt magában 
foglaló, valamely magasabb architektonikus szinthez tartozó komplex szöveg-
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összetevőt. És még ha a későbbi kutatás során sikerül is az ilyen konfigurációkra 
valamilyen szabályt vagy tendenciát megállapítani, a többi eset továbbra is meg-
oldatlan maradna. A megoldás tehát másutt keresendő. 

4.1.2.3. Tematikus progresszió és konnektorkotextus83 
Induljunk ezért ki a következő tényekből: 

(a) a konnektorok pólusait komplex szövegösszetevők is szolgáltathatják, 
mint például egy (több) bekezdésnyi mondattömb; 

(b) a konnektorok nemcsak közvetlenül szomszédos szövegösszetevők kap-
csolatát jelezhetik. 

Tekintve, hogy nincs semmilyen nyilvánvaló formai ismérv, mely alapján el-
dönthető volna, hogy az interpretátornak mely szövegösszetevőből kiindulva és 
hogyan kellene eljutnia a konnektor jelezte ellentét szemantikai mélyszerkezeté-
hez, a tartalom (a jelentés) síkján kell megkeresni az ezt lehetővé tevő szerkezeti 
sajátosságokat. Más szóval: ha van a nyelvészeti kutatásnak olyan területe, ahol 
az úgynevezett tematikus struktúra (progresszió) tanulmányozása hasznos, sőt 
szükséges, akkor a konnektorok vizsgálata bizonyosan ilyen terület. 

Elemzéseinkből a következő szabályt szűrtük le: 

a konnektor antecedensének, azaz az ellentétviszony bal oldali pó-
lusát szolgáltató szövegösszetevőnek a felkutatása a közvetlen környe-
zetétől a szélesebb felé, a kotextustól a kontextus felé haladó 
algoritmust követ. A kotextusban történő keresés során a konnektort 
tartalmazó szövegösszetevőtől visszafelé számított első és második te-
matikus váltás által behatárolt szövegösszetevőt kell a konnektor 
antecedensét szolgáltató szövegösszetevőnek tekinteni. 

(Ez azonban általános szabály, melynek érvényesülését az egyes — konnek-
torként használatos — lexikai elemek esetében ellenőrizni kell, ugyanis van 
például olyan konnektorlexéma a franciában: a n’importe/qu’importe, amely 
megelőzi az általa jelzett viszonyban álló szövegösszetevők mindegyikét.) 

A szabály egyszerűnek látszik, de — mielőtt példákkal szemléltetnénk al-
kalmazását — meg kell határoznunk azt is, egyrészt, hogy mit értünk tematikus 
váltás alatt, másrészt pedig azt, hogy milyen lehet a tematikus váltások közötti 
szövegösszetevők belső szerkezete. 

Amennyiben két egymást követő szövegegység84 két különböző te-
matikus egységnek felel meg, közöttük tematikus váltás van. 

                                                      
83  Jegyezzük meg, hogy az itt következő elemzések — praktikus megfontolásból — 

nem terjednek ki a dialógusban (a beszélgetésben) megfigyelhető sajátosságokra, és 
nem lépik túl az ellentétviszonyt jelző konnektorok körét. Az előbbi okból nem 
tárgyaljuk a konnektor deiktikus használatát sem itt. 
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Ez a meghatározás, belátjuk, adós marad az egzakt módon megragadható 
nyelvészeti kritériumokkal. De ki kell emelnünk, hogy a szövegegység és a te-
matikus egység belső struktúrája és valamely magasabb strukturális szintű egy-
ségbe való beszerkesztettsége is változatos lehet, összhangban a 
konnektorhasználat változatos lehetőségeivel. Az általánosításnak ezen a szint-
jén tehát ennél explicitebb fogalmazásra nem látunk lehetőséget. Másfelől vi-
szont azt sugalljuk ezzel az utóbbi meghatározásunkkal, hogy az egymást követő 
szövegegységek nem föltétlenül különböző tematikus egységek megtestesítői. 
Belátható ugyanis, hogy mindennapi szövegeink tematikus felépítése nem elemi 
témaegységek mellérendelő összeláncolásából, hanem egyszerűbb és bonyolul-
tabb tartalmak hierarchikus, mellé- és alá-fölé rendeltséget egyaránt tartalmazó 
rendszeréből áll. Márpedig, ha a dolog így áll, komolyan kell vennünk a kérdést: 
mikor felelnek meg két különböző tematikus egységnek az egymást követő szö-
vegegységek? 

A válasz első része egy viszonylag egyszerű általános szabály, melyet ábrával 
is szemléltetünk: 

ha az egymást követő szövegegységek — mellérendeltségi viszony 
esetén — nem egyazon konstans témát fejtenek ki, továbbá nincsen 
közöttük olyan hierarchikus viszony, hogy a második szövegegység az 
elsőnek a kifejtése, megokolása volna, akkor különböző tematikus 
egységeknek felelnek meg. Ez a helyzet akkor is, ha az első egy maga-
sabb fokú szövegegység, amelynek globális témájából származó kü-
lönböző résztémák vannak kifejtve több, neki alárendelt (alacsonyabb 
fokú) szövegegységben. 

29. ábra 

                                                                                                                                   
84  A szövegegység és szövegösszetevő terminológiai kettőssége — mivelhogy jelöltjük 

azonosnak tekinthető — szemléletbeli kettősségnek felel meg: míg az előbbi 
esetében valamilyen szempont szerint zárt egészként, az utóbbi esetében viszont egy 
magasabb szerveződési szint önmagában „hiányos” részeként fogjuk fel a szöveg 
valamely elemét. Ezen a ponton a tematikus homogeneitás az „egységesítő” 
szempont. 

C1.0[T1.0] C2.0[T2.0]

C2.2[T2.2]C2.1[T2.1]

C2.3[T2.2’]
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Az ábrán a C-vel jelölt egységek a szövegösszetevők, a T-vel jelöltek pedig a 
bennük megjelenő tematikus egységek. Nincs tematikus váltás a C2.2 és a C2.3 
között (az utóbbi az előbbinek a kifejtése, megokolása), de van mindenütt más-
hol (C1.0 és C2.0 lineáris tematikus progressziós sémát jelenít meg, C2.1 és C2.2 
pedig C2.0-ból származtatott témákat fejt ki). 

A válasz második része viszont egy olyan megszorítás, amely a konnektor 
antecedensének felkutatására felállított szabályaink általános és egyszerű gya-
korlati alkalmazását megnehezíti: 

a tematikus egységek strukturálódása rekurzív jellegű, és nincsen 
szükségképpen kölcsönösen egyértelmű megfelelés szövegegységek és 
tematikus egységek között. 

Más szóval: a tematikus szerkezetnek még a kisebb terjedelmű szövegekben 
is többszintű hierarchiáját találhatjuk, ugyanazon alá- és mellérendeltségi viszo-
nyok ismétlődésével valamennyi szinten; arra pedig, hogy egy-egy tematikus 
egység milyen nyelvi formában jelenik meg (ha explicite egyáltalán megjelenik), 
semmilyen szabály nincsen. A befogadónak így egymást keresztező, egymással 
átszövődő tematikus hálókkal lehet dolga (amint azt már a korábbiakban is meg-
állapíthattuk). 

A konnektor antecedensének felkutatása tehát nem egyszerűen annak a lineá-
ris elvnek a mechanikus alkalmazásával történik, melyet föntebb leírtunk, hanem 
a jelentésviszonyok hierarchiájának feltárásával párhuzamban. Feltételezzük, 
hogy a spontán élőbeszéd és a tervszerűen megalkotott szöveg között jelentős 
eltérés mutatható ki ennek a hierarchiának a komplexitásában (ami ráadásul még 
további paraméterektől is függhet); ezzel foglalkozni külön kutatási feladat. A 
konnektorok vizsgálata ebben a tekintetben is nagyon tanulságosnak ígérkezik. 

Elsőként egy áttekinthetőbb szerkezetű példát mutatunk be; ebből is kiderül, 
hogy a szövegmondatok élén álló konnektorok nem a (tipográfiai vagy szintakti-
kai) mondathatárok szerint működnek, hanem jelentéstartalmuk, tematikus sze-
repük alapján kapcsolják össze a szövegösszetevőket. (Pindex-szel az elemzés 
tárgyává tett mondategységeket jelöltük.) 

(116) [Az elbeszélő családtagjai imádják egymást meglepni, s e 
meglepetések nem nélkülözik a teatralitást. Ilyen meglepe-
tésként viszi el a kisgyerek elbeszélőt a nagyapja titokban, 
hogy lányos haját levágassa.] Felkiáltások voltak, hanem az 
ölelések elmaradtak, P1 s anyám bezárkózott szobájába, sírni: 
P2 kislánya helyett egy kisfiút hoztak neki. P3 DE ennél na-
gyobb baj is volt: P4 amíg szép, hosszú fürtök lebegtek fülem 
körül, P5 szemet lehetett hunyni csúfságom nyilvánvaló ténye 
előtt. P6 PEDIG jobb szemem világa már kezdett elhomályo-



Szegmentálás és címkézés: tartalmi kérdések 

 149 

sodni. P7 Most szembe kellett néznie az igazsággal. (A sza-
vak, 6585) 

(116) felépítését a 30. ábra tárja elénk (ld. alább, 149. oldal). 
 T1: az anya sírása   
 [mert]   

T2: kislá-
nya he-

lyett 
kisfiú 

DE T3: nagyobb baj 

 

  [eddig] lehetett MOST kellett 
 


T5: szemet hunyás T3’: szembené-

zés  
 [mert]   
 

 
T6: csúfság nyilvánvaló 

ténye 
T6’’’: igazság 

  PEDIG  
 T4: fül(T6’!) körül le-

begő szép, hosszú fürtök 
T6’’: jobb szem világának 
kezdődő elhomályosodása

 

30. ábra 

Az indexekkel kiegészített T szimbólumok a szövegrész tematikus elemeit 
jelölik86 előfordulásuk sorrendjében, a térbeli elrendezés pedig a nemlineáris 
viszonyaikról igyekszik számot adni, bár megjelenítésünkben a linearitás domi-
nál. (Az ábrában csak sematizálásra törekedtünk, tisztán formális reprezentációra 
nem). A de konnektor — a föntebb megadott szabálynak megfelelően a P3-at a 
P2-höz, nem pedig a P1-hez (vagy az azt megelőző mondategységgel kezdődő 
mondategészhez) köti, a pedig pedig a P6-ot a P5-höz. Noha „ránézésre”, mé-
lyebb elemzés nélkül is ez lehetett a benyomásunk, hasznos az egzakt kritériu-
mok megállapítása, hiszen — ismételjük — a konnektorok nemcsak 
szomszédos, hanem egymástól távoli szövegösszetevők közötti viszonyt is jelöl-
hetnek, amint egyébként (117)-ben ezt látni is fogjuk. Tegyük hozzá: azokból a 
felvetésekből, melyekkel a szövegtani irodalom többnyire beéri a szövegmon-

                                                      
85  A magyar fordítás itt jól adja vissza a francia eredeti felépítését, ezért annak 

közlésétől eltekintettünk. 
86  Külön ki kell térnünk a T6-tal jelölt, s az annak tematikusan alárendelt, vesszőkkel 

jelzett tematikus elemekre, hogy eloszlassuk az eljárásunkkal mint önkényessel 
szembeni kételyeket. A szöveg interpretációja során, mint tudvalévő, a ko(n)textuális 
információkon kívül a befogadó a világra vonatkozó ismereteinek tágabb köréből is 
merít. Márpedig a magát könyvének egyes szám első személyű narrátorává megtevő 
Sartre-ról tudjuk, hogy fülei elállóak voltak, és szembaja is ismeretes. Ez pedig 
feljogosít arra, hogy a vizsgált szövegrészben a fül- és a szem-témát eleve a csúfság 
főtéma résztémáinak tekintsük. 
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datok kapcsolódásának és a konnektorok működésének leírásakor, példánkra 
nézve éppenséggel helytelen interpretáció következnék amiatt, hogy a mondat 
elején álló konnektorokhoz automatikusan szövegmondategészet kellene köt-
nünk. Nem tekinthetjük ellenérvnek azt, hogy a központozás (116)-ban egysze-
rűen megváltoztatható úgy, hogy az elemzésben feltárt viszonyokat jobban 
tükrözze: egyrészt, mert e mellett a (nem kifogásolható) központozás mellett is 
számot kell tudnunk adni a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek felépítéséről, 
másrészt pedig azért, mert — ahogyan arra fogunk még példát látni — ezeknek a 
viszonyoknak a kérdése nem egyszerűsíthető le minden esetben pontok, kettős-
pontok, vesszők, pontosvesszők (s a tagmondatsorrend) kérdésére. 
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A kép világosabb, ha nem az elemi tematikus összetevőket, hanem a szöveg-
egységek „retorikai funkcióját”87 vizsgáljuk: így nem kell számot vetnünk az 
elemibb és komplexebb tematikus egységek bonyolult viszonyaival és változatos 
nyelvi megjelenésével. Az első RST-ágrajzból (151. oldal) rögtön kiviláglik, 
milyen kapcsolatokat is jeleznek a konnektorok. 

(117) a „kevésbé szerencsés” esetekre példa (ahol nem lehetséges a konnek-
tor antecedensének felkutatása a föntebb leírt lineáris elvnek a mechanikus al-
kalmazásával). Ezt a szövegrészt ráadásul nem a direkt és egyértelmű 
kifejezésmód jellemzi (bizonyára szándékoltan), úgyhogy nehéz benne a temati-
kus szerkezet elemeit azonosítani. Ha viszont sikerül, akkor szövevényes vi-
szonyrendszert látunk, az implicit tartalmak jelentős hányadával, s mindennek az 
explicit kifejezése (és vizuális megjelenítése), ezáltal pedig a konnektor-inter-
pretáció levezetése roppant nehézkes. (117)-nek ezért mindjárt a „retorikai szer-
kezetét” vizsgáltuk (lásd a 32. ábra a 154. oldalon), s egyúttal tipográfiai 
eszközökkel jelöltük a meghatározó korreferenciahálókat: ez jól érzékelteti a 
szakasz tematikus összetettségét és a témák összefonódását. 

(117) Pour permettre à l'agriculture européenne de profiter de 
l'évolution a priori positive du marché mondial, une nouvelle 
réforme de la PAC doit améliorer LA COMPÉTITIVITÉ de 
l'agriculture européenne sur les marchés tant intérieurs 
qu'extérieurs. L'ABAISSEMENT DES PRIX profitera aux con-
sommateurs et laissera une plus grande marge pour une diffé-
renciation des prix en faveur des produits de qualité 
supérieure. Une orientation accrue des activités en fonction 
des impératifs du marché facilitera l'intégration progressive 
des nouveaux États membres et contribuera à la préparation 
de l'Union aux prochaines NÉGOCIATIONS dans le cadre de 
l'OMC. Elle aidera aussi l'Union à CONSOLIDER sa position 
de grande puissance exportatrice mondiale. Les prix ne re-
présentent TOUTEFOIS qu'un aspect de LA COMPÉTITIVITÉ. 
(EU-dok.)  
 (Hogy az európai mezőgazdaság profitálhasson a 
világpiac a priori pozitív alakulásából, a közös agrárpolitika 
(PAC) újabb reformjának javítania kell az európai mezőgaz-
daság mind belpiaci, mind külpiaci VERSENYKÉPESSÉGÉT. 
AZ ÁRAK CSÖKKEN(T)ÉSÉNEK a fogyasztók látják hasznát, s 

                                                      
87  A terminust a MANN és THOMPSON-féle retorikaistruktúra-elmélet (RST) szerint 

használjuk; az általuk használt funkcióneveket saját fordításunkban tüntetjük fel. 
(Ennek az elméletnek a kiterjedt alkalmazása nem célunk, segítségével csupán a 
munkánk e pontján szükséges makrostrukturális jelentésviszony-elemzést igyekszünk 
egyszerű és szemléletes formában elvégezni.) 
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ez tágabb teret nyújt az árak differenciálódásának is a legjobb 
minőségű termékek javára. A tevékenységeknek a piac 
követelményeinek megfelelően növelt orientációja meg fogja 
könnyíteni az új tagállamok fokozatos beilleszkedését, és 
hozzá fog járulni az Unió felkészüléséhez a Kereskedelmi 
Világszervezet (OMC) keretében soron következő 
TÁRGYALÁSOKRA. Segíteni fogja az Uniót a kiviteli 
világnagyhatalom-pozíciójának MEGERŐSÍTÉSÉBEN is. Az 
árak AZONBAN A VERSENYKÉPESSÉGNEK csak egyik aspek-
tusát jelentik.) 

Jelmagyarázat:  dőlt: a világpiac (külső, objektív) alakulása 
 aláhúzott: az EU belső intézkedései, lépései 
 KIS KAPITÁLIS: versenyképesség (compétitivité) 
 kövér: az árak csökken(t)ése (l’abaissement des  

 prix) 
 EZEK KOMBINÁCIÓJA: az egyes izotópiák átfedése 
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A konnektor antecedensének a tematikus váltások segítségével történő fel-
kutatásáról felállított szabályunk — a példa tanúsága szerint — csak a szöveg 
tartalmi-funkcionális tömbösödésének tekintetbe vételével alkalmazható, ezért 
célszerű kiegészíteni azzal, hogy 

a konnektorok a szövegszerkezet azonos szintjéhez tartozó szöveg-
összetevők viszonyát jelzik.88 

A tematikus struktúra elemzését tehát csak a mondategységek és a szöveg-
mondatok tömbösödésének vizsgálatával egységben végezhetjük el eredménye-
sen, ellentétben azzal, amit a téma-réma fogalompár sugallni látszik. A 
példánkból ugyanakkor az is kitűnik, miként képes a konnektor a hozzá kapcso-
lódó interpretációs szabályok révén egy „ködösen” megfogalmazott szövegegy-
séget retroaktív módon értelmezhetővé tenni: megmutatni, hogy miről is van 
benne szó, azaz mi a témája. 

A következő példa, (118), nemcsak újabb bizonyíték a nagy konnektor-ható-
távolság lehetőségére, hanem megmutatja, hogy — egyrészt — az elemzés során 
tekintetbe kell venni a szöveg polifonikus voltát, a szövegösszetevők különböző 
megnyilatkozóknak való tulajdoníthatóságát (példánkban ez explicite megjele-
nik, az idézett beszélők nevét aláhúzással jelöltük), másrészt pedig azt, hogy 
világos, szabatos fogalmazás esetén a szabályunk — a szintekre vonatkozó meg-
szorítással — jól láthatóan működik, azaz anélkül, hogy a tematikus viszonyok 
feltárása külön interpretációs műveletsorozatot kívánna. (A szövegben máris 
jelöljük a témákat s a rémákat, minimális egyszerűsítéshez folyamodva csupán. 
Félkövérrel a konnektor jelezte ellentétviszony pólusait emeltük ki, az „áthidalt” 
szövegrészt dőlttel szedtük.) 

(118) Jacques Rival réclama T1{un gouvernement militaire avec 
des concessions de terre accordées à tous les officiers 
après trente années de service colonial}. « De cette façon, 
disait-il, vous créerez T1’{une société} R1{énergique}, 
R2{ayant appris depuis longtemps à connaître et à aimer le 
pays}, R3{sachant sa langue} et R4{au courant de toutes 
ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailli-
blement les nouveaux venus}. » Norbert de Varenne l'inter-
rompit : « Oui … T1’’{{ils} R2&R3&R4{sauront tout}}, 
R5{excepté l'agriculture}. T1’’{{Ils} R3{parleront 
l'arabe}}, mais T1’’{ils} R6{ignoreront comment on repique 
des betteraves et comment on sème du blé}. T1’’{{Ils} 
R1’{seront même forts en escrime}}, mais R7{très faibles 

                                                      
88  Bár magától értetődhet, nem árt hangsúlyozni: a szintek azonossága elsősorban nem 

szintaktikai természetű. 
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sur les engrais}. Il faudrait AU CONTRAIRE T2{ouvrir lar-
gement ce pays neuf à tout le monde}. T2’{Les hommes 
intelligents} R8{s'y feront une place}, T2’’{les autres} 
R9{succomberont}. C'est la loi sociale. » (Bel-Ami) 
 (JR T1{katonai kormányzatot követelt, földjáradé-
kokkal a harmincéves gyarmati szolgálatot letöltött tisztek-
nek}. „Így R1{energikus} T1’{társadalom} jön létre, amely 
R2{már régóta megtanulta ismerni és szeretni ezt az or-
szágot}, amely R3{beszéli annak nyelvét}, s amely R4{ismeri 
mindazokat a súlyos helyi kérdéseket, melyekkel az újonnan 
jötteknek elkerülhetetlenül szembe kell nézniük}.” NdV köz-
bevágott: „Igen…, T1’’{R2&R3&R4{mindenhez érteni fog-
nak}}, R5{csak a mezőgazdasághoz nem}. T1’’{R3{Beszélnek 
arabul}}, de R6{nem tudják, hogyan kell cukorrépát pa-
lántázni és búzát vetni}. Sőt T1’’{R1’{erősségük lesz a 
vívás}}, de R7{komoly gyengéjük a trágyázás}. Ezt az új or-
szágot ÉPPEN ELLENKEZŐLEG T2{meg kellene nyitni min-
denki előtt}. T2’{Az intelligens emberek} R8{majd 
megtalálják benne a helyüket}, T2’’{a többiek} meg 
R9{elbuknak}. Ez a társadalmi törvény.) 
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33. ábra 

Az első ágrajz a fő tematikus viszonyokat ábrázolja, az (ettől némileg eltérő 
tagolódást megjelenítő) RST-ágrajz pedig a fő összetevők funkcionális viszo-
nyait. Látjuk, hogy itt „elég” eddig a szintig eljutnunk, ha a konnektor 
antecedensét akarjuk megtalálni. Ha azonban csupán a tematikus struktúra érde-
kelne bennünket, az viszont teljes mélységében, akkor a konnektorhoz kapcso-
lódó pragmatikai interpretációs instrukciók miatt (melyeket tükröz az RST-
ágrajz) el kellene gondolkodnunk azon, hogy az R1…R4 tematikus egységek 
mennyiben azonosak önmagukkal, amikor más-más beszélő szövegében fordul-
nak elő, s hogy az R5…R7 különálló, az előbbiekkel egyenrangú tematikus egy-
ségek-e. 

34. ábra 

4.1.2.4. Kutatás formális kritériumok után 
Mindezek után felvetődik a kérdés: nem volna-e mégis lehetséges formális 

kritériumokat találni a konnektorpólusok kijelöléséhez? Hiszen hiába játszanak 
kulcsszerepet a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek interpretációjában a 
többnyire igen nehezen kiszámítható kimondatlan tartalmak, a bemutatott elem-
zéseink (és azok is, természetesen, melyeket itt nincs hely reprodukálni, és az 
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AU CONTRAIRE 
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Il faudrait AU
CONTRAIRE ouvrir
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Norbert de Varenne
l'interrompit : "Oui ...
ils sauront tout,
excepté l'agriculture.
Ils parleront l'arabe,
mais ils ignoreront
comment on repique
des betteraves et
comment on sème du
blé. Ils seront même
forts en escrime, mais
très faibles sur les
engrais.

Előkészítés
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intelligents s'y feront
une place, les autres
succomberont.

C'est la loi sociale."

Igazolás

1-2

Jacques Rival
réclama un
gouvernement
militaire avec des
concessions de terre
accordées à tous les
officiers après trente
années de service
colonial.

2

Szándékolt eredmény

"De cette façon,
disait-il, vous créerez
une société
énergique, ayant
appris depuis
longtemps à
connaître et à aimer
le pays, sachant sa
langue et au courant
de toutes ces graves
questions locales
auxquelles se
heurtent
infailliblement les
nouveaux venus."
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ismétlődések miatt nem is volna érdemes) rendre összefüggést mutatnak az ezen 
tartalmak kiszámításához alapul veendő szövegegységek és az azokat tartalmazó 
kotextus tematikus viszonyai között. Márpedig az utóbbiaknak formai vetülete is 
van (mondatszerkezet, anafora, a korreferencia jegyei). 

Ha jól megfigyeljük, ebben a tekintetben az elemzett példák két csoportra 
oszthatók: egy részükben a grammatikai jellemzők is segítik a konnektorpólusok 
azonosítását, a másikban csak komplex értelmezési műveletek révén juthatunk el 
hozzájuk. (118) az előbbi, (117) az utóbbi esetet testesíti meg, (116) pedig, mely 
ugyan korántsem olyan transzparens, mint (118), de amelyet szintén az első 
csoportba sorolnánk, arról tanúskodik, hogy a formai azonosíthatóságban foko-
zatok lehetnek. Hogy még egyértelműbbé tegyük, hogy mit is értünk ez alatt a 
formai azonosíthatóság alatt, lássunk még egy példát. (119) esetében is vi-
szonylag hosszabb és összetettebb jelentésszerkezetről van szó, viszont nem kell 
a beszélők/megnyilatkozók többességéből eredő komplikációkkal számolnunk, 
és a mondandó kifejtésében az egyenesen előre haladó kronológiai rend a fő 
szervező elv, ami szintén megkönnyíti az elemzést. (A szöveget eleve a temati-
kus egységeknek megfelelően szegmentálva és a szegmentumokat megszámozva 
adjuk.) 

(119) […] [1] nous avons organisé une garderie communautaire 
[…] [2] Lorsqu'il s'est agi de recruter du personnel, [3] nous 
avons eu la bonne fortune de trouver des employés 
exceptionnels. [4] Nous nous sommes efforcés de trouver un 
effectif représentatif d'un milieu multiculturel. [5] Nous 
voulions également qu'il y ait des hommes, [6] mais cela a 
été impossible — [7] toujours parce que les hommes ne 
s'intéressent pas à ce domaine [8] en raison de la mauvaise 
rémunération. [9] Ce problème me préoccupe également, 
[10] étant donné la nature des programmes de puériculture 
du collège. [11] Je crois que nous devrions pouvoir attirer 
une clientèle plus diversifiée dans nos programmes de 
puériculture, [12] mais le problème de la faiblesse des 
salaires demeure. [13] DE TOUTE FAÇON, nous avons ouvert 
notre garderie en septembre dernier [14] et toutes les places 
ont été prises immédiatement. (Hansard)   
([…] [1] szerveztünk egy közösségi bölcsődét […] [2] Ami-
kor a személyzet toborzására került sor, [3] nagy szeren-
csénkre kivételes alkalmazottakat találtunk. [4] Azon voltunk, 
hogy a multikulturális közeget képviselő állományra tegyünk 
szert. [5] Azt is szerettük volna, hogy férfiak is legyenek kö-
zöttük, [6] de ez lehetetlennek bizonyult — [7] mindig azért, 
mert a férfiakat nem érdekli ez a terület [8] a rossz fizetség 
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miatt. [9] Engem ez a probléma is foglalkoztat, [10] az iskola 
csecsemő-kisgyermek gondozási programjainak jellegéből 
adódóan. [11] Úgy gondolom, hogy a csecsemő-kisgyermek 
gondozási programjainknak változatosabb körből kellene je-
lentkezőket vonzania, [12] de mindig ott van az alacsony fi-
zetések problémája. [13] MINDENESETRE a múlt 
szeptemberben megnyitottuk a bölcsődénket, [14] és az ösz-
szes helyet nyomban be is töltötték.)  

A dőlttel szedett szakaszt, mely a de toute façon bal pólusát szolgáltató szö-
vegegységnek: a [6]-tal jelölt tagmondatnak van tematikusan (is) alárendelve, a 
nagy hatótávolságú konnektor, illetve az általa jelzett viszony áthidalja. A tema-
tikus egységek viszonyait vázlatosan így ábrázolhatjuk: 

 

35. ábra 

Mivel a szövegünk lejegyzett élőbeszéd, ebből eredő sajátosság egyebek 
mellett az is, hogy a [9-12] alkotta tömb a fő témához lazán, ahogyan alább 
szemléletessé is tesszük: afféle „tematikus hurokként” kapcsolódó kommentár. 
A konnektor a [13]-mal jelölt egységben van; ezen a szinten a megelőző két 
tematikus váltás közé [6] esik, azaz a jelentésszerkezet a „lecsupaszított” pólu-
sokkal így fest: 

cela a été impossible — DE TOUTE FAÇON, nous avons ouvert notre garderie en 
septembre dernier 
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Ez alapján könnyen értelmezhető az ellentétviszony (valahogy így: ’nehézsé-
gek adódtak, de ezek ellenére megnyitottuk a bölcsődét’). A következő morfo-
lexikai (és szintaktikai) elemek igazítanak el89: lásd a 36. ábra a 161. oldalon. 

A szintaktikai és a lexiko-szemantikai relációk olyan szoros hálóját látjuk 
(119)-ben kibontakozni, hogy lehetségesnek és kívánatosnak találhatjuk a kissé 
képlékenynek látszó tematikus struktúra helyett inkább ezekre mint jobban meg-
ragadható kritériumokra alapozni a konnektorpólusok azonosítását szolgáló eljá-
rást. Tegyük azt is hozzá, hogy a szövegegységek tartalmi viszonyainak az e 
fejezetben alkalmazott elemzés- és ábrázolásmódja természetesen nagy mérték-
ben gazdagítható, és a formális kritériumok keresését is segíti, ha a szövegbeli 
relációkról az itteninél sokkal aprólékosabban adunk számot, mindenekelőtt a 
korreferenciaviszonyok tekintetbe vételével. Ehelyütt csak utalni tudunk a 35. 
ábra rokonságára BODA sokkal részletgazdagabb sémáival (lásd például: BODA 

& PORKOLÁB (2002), (2003)). Az olyan példák azonban, mint (117), azt mutat-
ják, hogy ehhez még további kutatásra van szükség, s az elemzők addig is meg-
felelő támpontot találnak a tematikus viszonyokban. 

 

                                                      
89  Elemzésünk itt is csak vázlatos, nem törekedtünk teljességre. Nem adjuk meg külön a 

de toute façon sajátos interpretációvezérlő (konkluzív-reevaluatív) instrukcióinak a 
leírását sem. 
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4.1.2.5. A kotextustagolási potenciál mint lexikai jegy 
Az ellentétet jelző konnektorok jelentését is tárgyaló fejezetünkben megálla-

pítottuk, hogy a meghatározott jelentésszerkezeti sémákon osztozó, azonos 
szemantiko-pragmatikai osztályba tartozó konnektorok (pontosabban: az e sze-
reppel felruházott nyelvi elemek) kétféle lexikai sajátossággal 
rendelkez(het)nek: az adott osztályra jellemző általános interpretációs instruk-
ció(ka)t hordoznak, ezekhez pedig sajátos szemantikai jegyek adódhatnak. Az 
ellentétviszony részletesebb tárgyalásakor láttuk, hogy vannak sajátos szereppel 
bíró konnektorlexémák, melyek az ellentétnek csak bizonyos megvalósulási 
módját jelezhetik; mutatkozhat közöttük különbség abban, hogy 
antecedensükkel lehetnek-e deiktikus viszonyban, vagy csak anaforikusban, 
működhetnek-e explicit bal oldali terminus nélkül vagy sem. Bizonyos konnek-
torok pedig a kotextusuk jelentésszerkezetére vonatkozó speciális instrukciókat 
közvetítenek, mint a konklúziót és átértékelést bevezető (tartalmi-tematikus 
szempontból összetett antecedenst jelző) konnektorok (a franciában például a de 
toute façon, az en tout cas, az en tout état de cause és a malgré tout), vagy bizo-
nyos — tematikus tömbök határán álló és/vagy diszkurzív síkváltás eszközéül 
szolgáló — lexémák (a franciában például a n’en * pas moins, a quoi qu’il en 
soit és a toujours est-il que). Ezek a nagyobb tematikus tömbök kialakításában 
közreműködő, a szöveg makroszintjének tematikus tagolását jelző konnektorok 
gazdag útbaigazítással szolgálnak a szemantikai relációk és a tematikus szerke-
zet, ezáltal pedig a szegmentálás, a konnektorterminusok lokalizációjának vo-
natkozásában is. 

A fejezetünk korábbi szakaszaiban szereplő példák is tartalmaznak ilyen 
konnektorokat: a 127. oldal (113) szövegében a bref, a 133. oldal (114) szövegé-
ben a malgré tout. Az előbbi a bevezetett konklúziót érvként alátámasztó 
koorientált állítások többességére, komplexitására utal egyértelműen, az utóbbi 
pedig — hasonló módon — az antiorientált állításokra utal vissza összefogla-
lóan. Megfigyelhetjük, hogy az utóbbiak választó mellérendelő viszonyban álló 
mellékmondatok, s ez egy újabb formális jegy, mely a konnektor 
antecedenseinek azonosításában eligazít.  

A konnektorként funkcionáló lexikai egységek jelentős részének vannak tehát 
olyan jegyei, melyek a kotextus sajátos tagolására teszik őket alkalmassá, a szö-
vegkörnyezetnek pedig ezzel összhangban olyan tulajdonságai lehetnek (párhu-
zamos szintaktikai szerkezetek, idő, modalitás…), melyek formális 
ismérvekként jönnek számításba a konnektorterminusok azonosítása során. Ezek 
alapján automatikus eljárások is elképzelhetők, s a konnektorokkal kapcsolatos 
kutatásnak egyik célja kell, hogy legyen az ilyen lexikai elemek jellemző lexiko-
grammatikai környezetstruktúráinak föltérképezése. 
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4.1.3. Az elemzett példák XML-ben annotálva 
A szegmentálás és címkézés tárgyában kifejtetteket illusztrálandó az alábbi-

akban megadjuk a fejezet példáit abban a formában, melyet a bemutatott elem-
zési eszköz alkalmazásával kapunk. Az XML-dokumentumoknak csak a 
konnektorral jelzett jelentésszerkezetek elemzése tekintetében releváns szakaszát 
reprodukáljuk, és nyilazással jelezzük a hosszabb példákban az összetettebb 
jelentésszerkezetek relációit, még ha azok egyébként az egyedi azonosítók és az 
azokra történő hivatkozások révén azonosíthatók is. 

(111) elemzése terjedelmes, a 164. oldalig tart. 

<textdata source="C:\…\exemple_1.txt"> 
<constr_sem id="cs1"> 

<pol pos="1" id="p1"> 
Nous avons trouvé une gardienne, 
</pol> 
<pol grcat="macroprop" id="p2"> 

<connector grcat="conj" anaph_id="p1" id="c1"> 
mais 
</connector> 

elle s’occupait très mal de notre fils. Elle ne le lavait pas, ne l’habillait pas et lui donnait 
beaucoup de bonbons. Elle ne l’amenait jamais à l’extérieur et ne s’occupait pas du 
tout de son développement. 
</pol> 

</constr_sem> 
<constr_sem id="cs2"> 

<pol pos="1" grcat="macroprop" id="p3"> 
Nous l’avons sorti de là. 

<constr_sem id="cs3"> 
<pol pos="1" id="p4"> 
Depuis, il va au North-West Communicare, 
</pol> 
<pol id="p5"> 

<connector grcat="conj" id="c2" 
anaph_id="p4"> 
et 
</connector> 
<constr_sem id="cs4"> 

<pol pos="1" id="p6"> 
je suis vraiment très heureuse que cette 
garderie existe, 
</pol> 
<pol id="p7"> 

<connector 
grcat="loc_conj" 
id="c3" 
anaph_id="p6"> 
parce que 
</connector> 

, sans elle, je ne sais pas ce que nous 
aurions fait. 
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</pol> 
</constr_sem> 

</pol> 
</constr_sem> 

</pol> 
<pol id="p8"> 

<connector grcat="conj" id="c4" anaph_id="p3"> 
mais 
</connector> 

il y a beaucoup de problèmes. 
</pol> 

</constr_sem> 
<constr_sem id="cs5"> 

<pol pos="1" grcat="phrase" id="p9"> 
<constr_sem id="cs6"> 

<pol pos="1" id="p10"> 
La garderie même est fantastique, 
</pol> 
<pol id="p11"> 

<connector grcat="conj" id="c5" 
anaph_id="p10"> 
et 
</connector> 

on s’occupe tres bien de mon enfant. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 
<pol grcat="phrase" id="p12"> 

<connector id="c6" anaph_id="p9"> 
Cependant, 
</connector> 
<constr_sem id="cs7"> 

<pol pos="1" id="p13"> 
à l’époque ou je travaillais, je travaillais a des heures irrégulières 
</pol> 
<pol id="p14"> 

<connector grcat="conj" id="c7" 
anaph_id="p13" conn_seq="c8"> 
et 
</connector> 

je devais 
<connector pol1="vac" 
grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
id="c8" conn_seq="c7"> 
quand meme 
</connector> 

débourser de l’argent pour payer une gardienne la fin de semaine 
et quand je travaillais le soir et tôt le matin. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
</textdata> 
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(113) elemzése: 

<textdata source="C:\…\exemple_2.txt"> 
Un bruit de ferrailles sonna sur le pavé, dans un tourbillon de poussière. C’étaient trois calèches de remise 
qui s’en allaient vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet, des bourgeois en cravate blanche, 
des dames enfouies jusqu’aux aisselles dans leur jupon, deux ou trois petites filles, un collégien. La vue de 
cette noce amena Bouvard et Pécuchet à parler des femmes, -- qu’ils déclarèrent 

<pol pos="1" grcat="constituent" id="p1"> 
frivoles, acariâtres, têtues. 
</pol> 
 
<pol id="p2"> 

<connector grcat="loc_conj" anaph_id="p1" id="c1"> 
Malgré cela, 
</connector> 

elles étaient 
<marker id="m1" idref="m1"> 
souvent 
</marker> 

meilleures que les hommes ; 
</pol> 
 
<pol id="p5" pos="1"> 

<marker id="m2" idref="m1"> 
d’autres fois 
</marker> 

elles étaient pires. 
</pol> 
 
<pol id="p3"> 

<connector id="c2" anaph_id="p1 p5"> 
Bref, 
</connector> 

il valait mieux vivre sans elles ; 
</pol> 
 
<pol id="p4"> 

<connector id="c3" anaph_id="p3"> 
aussi 
</connector> 

Pécuchet était resté célibataire. 
</pol> 

</textdata> 
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(114) elemzése: 

<textdata source="C:\…\exemple_3.txt"> 
Cependant, si l’on se place dans le cadre du Régime d’aide du Canada, cela veut dire qu’il s’agit d’argent 
consacré au bien-être. Dans ce cas, la question continuera de se poser de savoir si ce sont les gens qui ont 
des salaires moyens ou de petits salaires qui peuvent en bénéficier. J’aimerais voir fonctionner des services 
de garde qui ne soient pas placés sous la rubrique de bien-être, de façon à ce que 

<coref id="k1" idref="k1"> 
ceux d’entre nous 
</coref> 
<constr_sem id="cs1"> 

<pol grcat="subord" pos="1" id="p1"> 
<coref id="k2" idref="k1"> 
qui 
</coref> 

n’ont pas le droit de bénéficier ou ne veulent pas passer le test permettant de les faire 
bénéficier de ce service 
</pol> 
<pol grcat="princ" id="p2"> 

<coref id="k3" idref="k1"> 
puissent 
</coref> 
<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
id="c1" anaph_id="p1"> 
malgré tout 
</connector> 

y accéder. 
</pol> 

</constr_sem> 
</textdata> 

(115) elemzése: 

<textdata source="C:\…\exemple_4.txt"> 
<pol grcat="princ" pos="1" id="p1"> 
Tous ceux qui ont consulté leurs commettants se sont rendu compte qu’un nombre important, et 
parfois une majorité écrasante, d’entre eux, s’opposent à l’avortement sur demande 
</pol> 
 
<pol grcat="subord" id="p2"> 
que nous sanctionnons 

<connector synt_pos="finale" id="c1" anaph_id="p1"> 
néanmoins 
</connector> 

</pol> 
parce que , selon mes renseignements, les comités des avortements soi-disant thérapeutiques et les hôpi-
taux approuvent toutes les demandes qu’ils reçoivent. 
</textdata> 
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(116) elemzése terjedelmes, a 168. oldalig tart. 

<textdata source="C:\…\exemple_5.txt"> 
[Az elbeszélõ családtagjai imádják egymást meglepni, s e meglepetések nem nélkülözik a teatralitást. Ilyen 
meglepetésként viszi el a kisgyerek elbeszélõt a nagyapja titokban, hogy lányos haját levágassa.] 

<constr_sem id="cs1"> 
<pol pos="1" id="p1"> 
Felkiáltások voltak, 
</pol> 
<pol id="p2"> 

<connector grcat="conj" anaph_id="p1" id="c1"> 
hanem 
</connector> 

az ölelések elmaradtak, 
</pol> 

</constr_sem> 
 
<constr_sem id="cs2"> 

<pol pos="1" id="p3"> 
<connector grcat="conj" anaph_id="cs1" 
id="c2"> 
s 
</connector> 

anyám bezárkózott szobájába, sírni: 
</pol> 
 
<pol id="p4"> 

<connector grcat="conj" anaph_id="p3" id="c3"> 
+mert+ 
</connector> 
<constr_sem id="cs3"> 

<pol id="p5"> 
<coref id="k1" idref="k1"> 
kislánya helyett egy kisfiút hoztak neki. 
</coref> 

</pol> 
<pol grcat="macroprop" id="p6"> 

<connector grcat="conj" 
anaph_id="p5" id="c4"> 
De 
</connector> 
 
<coref id="k2" idref="k1"> 
ennél +a+bajnál+ 
</coref> 
 
nagyobb baj is volt: 
 
<!-- Ez egy katafora, és a 
korreferenciaindexálással gond 
van, mert jelölni kellene, hogy 
az utolsó constr_sem + az utána 



A konnektorok a szövegben 

168 

levő szöveg is a hatókörébe tar-
tozik.--> 

 
<constr_sem id="cs4"> 

<pol pos="1" 
id="p7"> 

<marker 
id="m1" 
idref="m1"> 
amíg 
</marker> 

szép, hosszú fürtök lebegtek fü-
lem körül, szemet lehetett hunyni 
csúfságom nyilvánvaló ténye 
elõtt. 
</pol> 
 
<pol grcat="phrase" 
id="p8"> 

<connector 
grcat="conj" 
id="c5" 
anaph_id="p7"
> 
Pedig 
</connector> 

jobb szemem világa már kezdett 
elhomályosodni. 
</pol> 

</constr_sem> 
 
<marker id="m2" idref="m1"> 
Most 
</marker> 
 
szembe kellett néznie az igazsággal.  

</pol> 
</constr_sem> 

</pol> 
</constr_sem> 
 

</textdata> 
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(117) elemzése: 

<textdata source="C:\…\exemple_6.txt"> 
Pour permettre a l’agriculture européenne de profiter de l’évolution a priori positive du marché mondial, une 
nouvelle réforme de la PAC doit améliorer la compétitivité de l’agriculture européenne sur les marchés tant 
intérieurs qu’extérieurs. 

<constr_sem id=”cs1”> 
<pol grcat="macroprop" pos="1" id="p1"> 
L’abaissement des prix profitera aux consommateurs et laissera une plus grande marge pour une 
différenciation des prix en faveur des produits de qualité supérieure. Une orientation accrue des 
activités en fonction des impératifs du marché facilitera l’intégration progressive des nouveaux 
États membres et contribuera a la préparation de l’Union aux prochaines NÉGOCIATIONS dans le 
cadre de l’OMC. Elle aidera aussi l’Union a consolider sa position de grande puissance exporta-
trice mondiale. 
</pol> 
 
<pol grcat="phrase" id="p2"> 
Les prix ne représentent 

<connector synt_pos="finale" id="c1" anaph_id="p1"> 
toutefois 
</connector> 

qu’un aspect de la compétitivité. 
</pol> 

</constr_sem> 
</textdata> 

(118) elemzése terjedelmes, a 171. oldalig tart. 

<textdata source="C:\…\exemple_7.txt"> 
<pol grcat="macroprop" loc="dialogue" pos="1" id="p1"> 

<constr_sem id="cs1"> 
<pol grcat="phrase" pos="1" id="p1.1"> 
Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terre ac-
cordées à tous les officiers après trente années de service colonial. 
</pol> 
<pol grcat="phrase" id="p1.2a"> 

<connector grcat="else" id="c1" 
anaph_id="p1.1"> 
De cette façon 
</connector> 

, disait-il, vous créerez une société énergique, ayant appris depuis longtemps à con-
naître et à aimer le pays, sachant sa langue et au courant de toutes ces graves ques-
tions locales auxquelles se heurtent infailliblement les nouveaux venus. „ 
</pol> 
<pol grcat="macroprop" loc="dialogue" id="p1.2b"> 
Norbert de Varenne l’interrompit : „ Oui ... 

<constr_sem id="cs1.1"> 
<pol pos="1" id="p1.2b.1.1"> 
ils sauront tout, 
</pol> 
<pol grcat="constituent" 
id="p1.2b.1.2"> 
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<connector grcat="else" id="c2" 
anaph_id="p1.2b.1.1"> 
excepté 
</connector> 

l’agriculture. 
</pol> 

</constr_sem> 
<constr_sem id="cs1.2"> 

<pol pos="1" id="p1.2b.2.1"> 
Ils parleront l’arabe, 
</pol> 
<pol id="p1.2b.2.2"> 

<connector grcat="conj" id="c3" 
anaph_id="p1.2b.2.1"> 
mais 
</connector> 

ils ignoreront comment on repique des betteraves et comment on 
sème du blé. 
</pol> 

</constr_sem> 
<constr_sem id="cs1.3"> 

<pol pos="1" id="p1.2b.3.1"> 
Ils seront même forts en escrime, 
</pol> 
<pol id="p1.2b.3.2"> 

<connector grcat="conj" id="c4" 
anaph_id="p1.2b.3.1"> 
mais 
</connector> 

très faibles sur les engrais. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
<!--A narrátori és szereplői szöveg összekapcsolt előfordulása 
ellenére az au contraire használata szempontjából a pólusok 
dialogálisaknak tekinthetők.--> 
</pol> 
<pol grcat="macroprop" loc="dialogue" id="p2"> 

<constr_sem id="cs2"> 
<pol grcat="phrase" loc="dialogue" pos="1" id="p2.1"> 
Il faudrait 

<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
anaph_id="p1" id="c5"> 
au contraire 
</connector> 

ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. 
</pol> 
 
<pol grcat="macroprop" id="p2.2"> 

<constr_sem id="cs2.2"> 
<pol grcat="phrase" pos="1" 
id="p2.2.1"> 
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Les hommes intelligents s’y feront une place, les autres succom-
beront. 
</pol> 
 
<pol grcat="phrase" id="p2.2.2"> 
C’est la loi sociale. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 
</textdata> 

(119) elemzése terjedelmes, a 173. oldalig tart. 

<textdata source="C:\…\exemple_8.txt"> 
Nous avons organisé une garderie communautaire [...] Lorsqu’il s’est agi de recruter du personnel, nous 
avons eu la bonne fortune de trouver des employés exceptionnels. Nous nous sommes efforcés de trouver 
un effectif représentatif d’un milieu multiculturel. 

<pol grcat="phrase" pos="1" id="p1"> 
<constr_sem id="cs1"> 

<pol pos="1" id="p1.1"> 
Nous voulions également qu’il y ait des hommes, 
</pol> 
<pol id="p1.2"> 

<constr_sem id="cs1.1"> 
<pol pos="1" id="p1.2.1"> 

<connector grcat="conj" 
id="c1" anaph_id="p1.1"> 
mais 
</connector> 

cela a été impossible - 
</pol> 
<pol id="p1.2.2"> 

<constr_sem id="cs1.1.1"> 
<pol pos="1" 
id="p1.2.2.1"> 
toujours 

<connector 
grcat="conj" 
id="c2" 
anaph_id="p1.
2.1"> 
parce que 
</connector> 
 
<!--A parce 
que tagmondat 
eleji, ameny-
nyiben a tou-
jours 
önmagában egy 
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hiányos tag-
mondat.--> 

les hommes ne s’intéressent pas 
à ce domaine 
</pol> 
<pol 
grcat="constituent" 
id="p1.2.2.2"> 

<connector 
id="c7" 
anaph_id="p1.
2.2.1"> 
en raison de 
</connector> 

la mauvaise rémunération. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 
<constr_sem id="cs2"> 

<pol grcat="phrase" pos="1" id="p3"> 
<constr_sem id="cs2.1"> 

<pol pos="1" id="p3.1"> 
<coref id="k1" idref="cs1.1.1"> 
Ce problème 
</coref> 

me préoccupe également, 
</pol> 
 
<pol id="p3.2"> 

<connector grcat="else" id="c3" 
anaph_id="p3.1"> 
étant donné 
</connector> 

la nature des programmes de puériculture du collège. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 
<pol grcat="phrase" id="p4"> 

<constr_sem id="cs2.2"> 
<pol pos="1" id="p4.1"> 

<connector grcat="loc_adv" 
id="c4" anaph_id="p3"> 
+en+effet+ 
</connector> 

Je crois que nous devrions pouvoir attirer une clientele plus di-
versifiée dans nos programmes de puériculture, 
</pol> 
<pol id="p4.2"> 
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<connector grcat="conj" id="c8" 
anaph_id="p4.1"> 
mais 
</connector> 

le probleme de la faiblesse des salaires demeure. 
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 

</constr_sem> 
<pol grcat="phrase" id="p2"> 

<constr_sem id="cs3"> 
<pol pos="1" id="p2.1"> 

<connector id="c5" anaph_id="p1"> 
de toute façon 
</connector> 

, nous avons ouvert notre garderie en septembre dernier 
</pol> 
<pol id="p2.2"> 

<connector id="c6" anaph_id="p2.1"> 
et 
</connector> 

toutes les places ont été prises immédiatement.  
</pol> 

</constr_sem> 
</pol> 
(Procès-verbaux) 

</textdata> 

A bemutatott módon annotált korpusz eléggé részletes képet látszik adni a 
szöveg jelentésszerkezetéről, úgy, hogy a vizsgált relációkat a szövegösszetevők 
között explicit és pontosan azonosítható módon jeleníti meg. Az így preparált 
korpuszból könnyen lehet árnyalt keresési szempontok szerint információkat 
kinyerni, hisz a címkézés bármely elemét felhasználhatjuk a keresésben, miköz-
ben a szegmentumok hierarchikus és/vagy mellérendeltségi viszonyaival is szá-
molhatunk (sőt számolnunk is kell velük). Erre az XML-dokumentumok 
elemeinek, csomópontjainak keresésére/kiválasztására szolgáló Xpath-nyelv 
(XML Path Language90) és a rajtuk végzett transzformációkat lehetővé tevő 
XSLT (XSL Transformations91) kiváló eszköz. 

Ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen esetekben vannak keresz-
teződő, láncolatszerű viszonyok az egymást követő pólusok között, elegendő 
vagy a közvetlenül a <textdata> elembe ágyazott <pol> szegmentumokat kike-
restetni, vagy pedig (ha arra számítunk, hogy mélyebben beágyazott láncolatok 
is előfordulhatnak) azokat az egymást követő <pol> szegmentumokat, melyek 

                                                      
90  Bővebben lásd: XML Path Language (Xpath) version 1.0. W3C Recommendation. 

http://www.w3.org/TR/xpath 
91  Bővebben lásd: XSL Transformations (XSLT) version 1.0. W3C Recommendation. 

http://www.w3.org/TR/xslt 
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pos attribútumának értéke 2. Hasonlóképpen egyszerű feladat, például, az igei 
csoportban vagy alárendelt mellékmondatban álló konnektorok kikerestetése, de 
érdeklődhetünk a komplex jelentésszerkezetek belső struktúratípusai iránt is. 
Példaként álljon itt az imént bemutatott korpuszrészletben végzett, az igei cso-
portban álló konnektorokra irányuló egyszerű konkordanciakeresés eredménye-
ként kapott XML-dokumentum részlete. A <L> (line) címkék a 
konkordanciasorokat, az <I> (item) címkék a keresett elemeket (konnektorokat), 
a <LC> és <RC> (left context, ill. right context) címkék pedig a keresett elem 
bal- és jobb oldali szövegkörnyezetének tekintett pólusokat jelzik (ezek az 
elemtípusok nem képezik részét a jelentésszerkezet-elemző XML-eszközünknek, 
a program használta őket a konkordancia elkészítésekor). A minta terjedelmes, a 
176. oldalon ér véget. 

<Concordance> 
<L source="exemple_1_coded.txt" number="1"> 

<LC> 
<pol pos="1" id="p1"> 
Nous avons trouvé une gardienne, 
</pol> 

</LC> 
 
<I> 

<connector pol1="vac" grcat="loc_adv" 
synt_pos="GV" id="c8" conn_seq="c7"> 
QUAND MÊME 
</connector> 

</I> 
 
<RC> 

<pol id="p14"> 
<connector grcat="conj" id="c7" anaph_id="p13" 
conn_seq="c8"> 
ET 
</connector> 
je devais 
<connector pol1="vac" grcat="loc_adv" 
synt_pos="GV" id="c8" conn_seq="c7"> 
QUAND MÊME 
</connector> 
débourser de l’;argent pour payer une gardienne la fin de semaine et quand 
je travaillais le soir et tôt le matin. 
</pol> 

</RC> 
</L> 
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<L source="exemple_3.txt" number="2"> 
<LC> 

<pol grcat="subord" pos="1" id="p1"> 
<coref id="k2" idref="k1"> 
qui 
</coref> 
n’ont pas le droit de bénéficier ou ne veulent pas passer le test permettant 
de les faire bénéficier de ce service 
</pol> 

</LC> 
 
<I> 

<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
id="c1" anaph_id="p1"> 
MALGRÉ TOUT 
</connector> 

</I> 
 
<RC> 

<pol grcat="princ" id="p2"> 
<coref id="k3" idref="k1"> 
puissent 
</coref> 
<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
id="c1" anaph_id="p1"> 
MALGRÉ TOUT 
</connector> 
y accéder 
</pol> 

</RC> 
</L> 
 
<L source="exemple_7.txt" number="3"> 

<LC> 
<pol grcat="macroprop" loc="dialogue" pos="1" 
id="p1"> 
<constr_sem id="cs1"> 
<pol grcat="phrase" pos="1" id="p1.1"> 
Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de 
terre accordées à tous les officiers après trente années de service colonial. 
[…] 
</pol> 

</LC> 
 
<I> 

<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
anaph_id="p1" id="c5"> 
AU CONTRAIRE 
</connector> 

</I> 
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<RC> 
<pol grcat="phrase" loc="dialogue" pos="1" 
id="p2.1"> 
Il faudrait 
<connector grcat="loc_adv" synt_pos="GV" 
anaph_id="p1" id="c5"> 
AU CONTRAIRE 
</connector> 
ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. 
</pol> 

</RC> 
</L> 

</Concordance> 

4.1.3.1. A konnektorpólusok azonosításának kritériumai: összefoglalás 
Az elemzések tanulságait összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy lehetsé-

ges a komplex jelentésszerkezetek esetében is formai ismérvekre (morfo-lexikai 
és szintaktikai jegyekre) visszavezetni a konnektorpólusok lokalizációját, s ezt 
célul is kell tűznünk. Mivel azonban — ahogyan azt (117) is megmutatta — 
lehetséges olyan fogalmazásmód, amelyben összetett szemantikai műveletek 
révén mutathatók csak ki a szövegösszetevők relációi, célszerű (jelenlegi isme-
reteink mellett) a tematikus szerkezetre vonatkozó szabályunknál és annak az 
emberi interpretációs eljáráson alapuló alkalmazásánál megmaradnunk. Nyil-
vánvaló ugyanakkor, hogy az ilyen módon végzett kutatásnak éppen ezt az in-
terpretációs eljárást kell formalizálhatóvá tennie. 

4.2. Konklúzió: a konnektorok vizsgálata 
és a szöveg értelmi részstruktúráinak egymásba fonódása 

E hosszú fejezet végére rövid konklúzió kívánkozik, mert a benne elmondot-
tak mindenekelőtt a további kutatások megalapozásához járulnak hozzá; a vég-
következtetések tehát még távol vannak. 

Fejezetünk két fő részre tagolódott. Az elsőben azt vizsgáltuk: miként hatá-
rolhatók körül azok a szövegösszetevők, melyeknek viszonyát konnektor jelzi. 
Ezt a feladatot nemcsak az teszi nehézzé, hogy a kérdéses szövegösszetevők 
terjedelme, belső felépítése és beágyazottsága igen változatos lehet, hanem az is, 
hogy a konnektor szűkebb és tágabb kotextusa többnyire tele van tűzdelve to-
vábbi konnektorokkal és más szövegstrukturáló elemekkel, így a viszonyok ösz-
szetett, sokszor szövevényes hálózatával kell számolnunk. Miután ezek a 
viszonyok nem mindig rendeződnek egyetlen szabályos alá-fölé rendeltségi vi-
szonyrendszerbe, hanem átfedések vannak közöttük, nem könnyű a szövegek 
jelentésviszonyainak egészére alkalmazható elemzési-reprezentációs eszközt 
kialakítani. Mi egy ilyen eszköz létrehozását kíséreltük meg, mert meggyőződé-
sünk, hogy a konnektorkutatás csak megfelelően annotált korpuszon végzett 
empirikus vizsgálatokra támaszkodva lehet eredményes. Kívánatos egyben az is, 
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hogy ez az annotáció, mely a szövegnek, azon belül is a szöveg jelentésének a 
szerkezetét képezi le, összekapcsolódjon a morfo-szintaktikai elemzéssel és 
annotációval; ez további feladat elé állítja a kutatást. 

Ebben az első részben tehát látszólag csak a korpusz-annotáció technikai kér-
déseivel foglalkoztunk, de valójában tanulságos megállapításokat tettünk a szö-
vegstruktúra bizonyos aspektusairól, a konnektorral jelzett jelentésszerkezetek 
felépítéséről. Megfigyeléseink különösen annak fényében tűnnek érdekesnek, 
hogy a szövegtani irodalomban milyen szabályosan hierarchizált, egymásba 
fonódásoktól mentes, „jól zárójelezhető” kép él a szöveg összetevőinek tömbö-
södéséről (lásd például: PETŐFI [1996]). 

A második részben már nem a körülhatárolás, hanem a viszonyelemként kö-
rülhatárolható szövegösszetevők azonosítása volt a fő kérdés. Itt először is azt 
kutattuk: hogyan képzelhető el általában a konnektorok „antecedensének” (bal 
oldali pólusának vagy, ha úgy tetszik, az általuk jelzett viszony előtagjának) 
felkutatását vezérlő mechanizmus. Ezt követően a szöveg tartalmi-tematikus 
felépítésének a konnektorhasználattal kimutatható összefüggéseivel foglalkoz-
tunk, majd arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen formális kritériumok 
szolgálhatják a konnektorterminusok azonosítását. Ebből a szempontból is lé-
nyeges, hogy az egyes lexikai egységeknek, melyek szokásosan konnektorként 
szerepelnek a szövegben, milyen sajátos kotextustagolási potenciálja van. 

A fejezetet — mintegy függelékként — az addig elemzett példáknak a be-
mutatott XML annotációs eszközzel szegmentált és címkézett változatával egé-
szítettük ki. 

A konnektorok a szöveg mikro- és mezostruktúrájában egyaránt jelen van-
nak, de szövegtani sajátosságaikat mindenekelőtt a mezoszinten lehet megra-
gadni. A vizsgálatukkor jelentkező nehézségekkel kapcsolatban TOLCSVAI 

NAGY (2001: 289) e megállapításait kell kiemelnünk: 

1. A mezoszintű szövegegység szerkezete nem zárt (elméletileg 
sem zárt),  
2. a mezoszintű szövegegység szerkezete több, párhuzamos fel-
dolgozású, különböző fajtájú és több helyen érintkező értelem-
összetevőből áll (ilyen például a mondatszerkezetekből és 
mondatjelentésekből adódó tematikus progresszió és mellérende-
lés, ill. a legfontosabb szövegfókuszok fogalmi sémáiból eredő 
értelmi összefüggések),  
3. az egyes párhuzamos feldolgozású és különböző fajtájú 
értelemösszetevők nem feltétlenül a lineáris értelemben vett szö-
vegtest (vehikulum) azonos pontján kezdődnek, és hasonlóképpen 
nem feltétlenül azonos pontján fejeződnek be […]. 




