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3. 
Konnexitás és kohézió mint a szöveg nyelvi szövete 

összefüggőségének hordozói 
 
 
Ebben a fejezetben először  
3.1. a téma megközelítéséhez felhasznált két írást mutatok be: 
3.1.1. a Halliday, Michael A. K. és  Hasan, Ruqaiya szerzőpáros 1976-ban meg-
jelent Cohesion in English című művének repertóriumát, valamint  
3.1.2. e mű egyik részletének Vass Lászlóval együtt létrehozott és 1992-ben a 
Szemiotikai szövegtan periodika 5. kötetében „A szöveg-összefüggőség hordozói 
Halliday és Hasan szerint” címmel közölt fordításának rövidített változatát, majd 
3.2. megjegyzéseket fűzök a téma magyar nyelvre vonatkozó feldolgozásához. 
 
 A 3.1.2. pontban jelzett írás rövidített változata két szempontból rövidített: 
− elhagytam a szövegek elemzése számára létrehozott kódokat tartalmazó ‘kódo-
ló’ részt, minthogy célom itt kizárólag a szöveg-összefüggőség Halliday—Hasan 
szerzőpáros által „kohézió”-nak nevezett változatához a Cohesion in English kö-
tetben összeállított eszköztár bemutatása, és   
− ezzel a döntéssel egybehangzóan elhagytam a szóban forgó írásba felvett 
elemzett példát.  
 További megjegyzésekhez lásd e fejezet 3.2. részét. 
 
3.1.1. A Cohesion in English című mű repertóriuma 
 
Foreword (v).  Preface (vii). 
 
1. INTRODUCTION. 1.1.The concept of cohesion (1). 1.1.1. Text (1). 1.1.2. 
Texture (2). 1.1.3. Ties (3). 1.1.4. Cohesion (4). 1.2. Cohesion and linguistic  
structure (6). 1.2.1. Texture and structure (6). 1.2.2. Cohesion within the 
sentence? (7). 1.2.3. Cohesion and discourse structure (10). 1.2.4. Chesion as a 
semantic relation (11). 1.3. Cohesion and linguistic context (14). 1.3.1. The 
domain of cohesive relations (14). 1.3.2. Text and situation (19). 1.3.3. 
Components of the context of situation, and register (21). 1.3.4. The place of 
cohesion in the linguistic system (26). 1.3.5. The meaning of cohesion (28). 
 
2. REFERENCE. 2.1. Endophoric and exophoric reference (31). 2.2. Types of 
reference (37). 2.3. Personal reference (43). 2.3.1. Semantic distinction in the 
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personal system (45). 2.3.2. Spech roles and other roles (48). 2.3.3. Some 
special kinds of personal reference (52). 2.3.3.1. Extended reference, and text 
reference (52). 2.3.3.2. Generalized exophoric reference (53). 2.3.4. Personal 
pronouns, possesive determiners and possessive pronouns (54). 2.3.5. 
Cataphoric reference (56). 2.4. Demonstrative reference (57). 2.4.1. The 
selective nominal demonstratives this, these, that, those (59). 2.4.1.1. Near and 
not near: this/these versus that/those (60). 2.4.1.2. Singular and plural: this/that 
versus these/those (62). 2.4.1.3. Head and modifier: this, etc., as pronoun versus 
this, etc, plus following noun (62). 2.4.1.4.  Extended reference and reference to 
‘fact’: this and that (66). 2.4.1.5. Anaphoric and cataphoric demonstratives (68). 
2.4.2. The (70). 2.4.3. Demonstrative adverbs (74). 2.4.4.  A final note on 
demonstratives (75). 2.5. Comparative reference (76). 2.5.1. General 
comparison (77). 2.5.2. Particular comparison (80). 2.5.3. A note on so, such 
and as (84).  
 
3. SUBSTITUTION. 3.1. Substitution and ellipsis (88). 3.1.1. Substitution and 
reference (88). 3.1.2. Types of substitution (90). 3.2. Nominal substitution (91).  
3.2.1. The meaning of substitution one/ones (92). 3.2.2. Conditions of use of the 
nominal substitute (95). 3.2.3. The word one other than as substitute (98).  
3.2.3.1. Personal pronoun one (98). 3.2.3.2. Cardinal number one (98). 3.2.3.3. 
Indefinite article one (100). 3.2.3.4. ‘Pro-noun’ one (102). 3.2.4. Summary of 
uses of one (104). 3.2.5. Nominal substitute same (105). 3.2.5.1. say the same 
(107). 3.2.5.2. do the same (108). 3.2.5.3. be the same (109). 3.2.6. Difference 
between the same and one(s) as nominal substitutes (110). 3.3. Verbal 
substitution (112). 3.3.1. The meaning of the verbal substitute do (113). 3.3.2. 
Conditions of use of the verbal substitute (117). 3.3.3. The word do other than 
as substitute (123). 3.3.3.1. Lexical verb do (124). 3.3.3.2. General verb do 
(124).  3.3.3.3. Pro-verb do (125). 3.3.3.4. Verbal operator do (127). 3.3.4. 
Summary of uses of do (128). 3.4. Clausal substitution (130). 3.4.1. Difference 
between clausal and other types of substitution (130). 3.4.1.1. Substitution of 
reported clauses (131). 3.4.1.2. Substituion of conditional clauses (134). 3.4.1.3. 
Substitution of modalized clauses (134). 3.4.2. Similarity among the types of 
clausal substitution (135). 3.4.3. Sme related patterns (137). 3.4.3.1. Response 
forms (137). 3.4.3.2. Other uses of so and not (138). 3.4.4. Summary of uses of 
so (139). 
 
4. ELLIPSIS. 4,1. Ellipsis, substitution and reference (142).4.2. Nominal ellipsis 
(147). 4.2.1. Ellipsiswithin the nominal group (147). 4.2.2. Presupposition of 
nominal elements (150). 4.2.3. Types of nominal ellipsis (153). 4.2.3.1. Specific 
deictics (155). 4.2.3.2. Non-specific (157). 4.2.3.3. Post-deictics (159). 4.2.3.4. 
Numeratives (161). 4.2.3.5. Epithets (163).  4.3. Verbal ellipsis (167). 4.3.1. 
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Ellipsis within the verbal group (167). 4.3.2. Lexical ellipsis (170). 4.3.3. 
Operator ellipsis (174). 4.3.4. Presupposition of verbal group systems (176). 
4.3.4.1. Polarity (176). 4.3.4.2. Finiteness and modality (180). 4.3.4.3. Voice 
(182). 4.3.4.4. Tense (186). 4.3.5. Summary of verbal ellipsis (192). 4.3.6. 
Verbal ellipsis and the clause (194). 4.4. Clausal ellipsis (196). 4.4.1. Modal and 
propositional (196). 4.4.2. No ellipsis of single elements (202). 4.4.3. Ellipsis in 
question-answer and other rejoinder  sequences (206). 4.4.3.1. Direct responses 
(1): yes/no questions (208). 4.4.3.2. Direct responses (2): WH-questions (210). 
4.4.3.3. Indirect responses (212). 4.4.3.4. A note on zeugma (214). 4.4.3.5. 
Other rejoinders (214). 4.4.4. Ellipsis in ‘reporting-reported’ sequences (217). 
4.4.4.1. Indirect WH-questions (217). 4.4.4.2. Indirect yes/no questions (218). 
4.4.4.3. Indirect statements (219). 4.4.4.4. Ambiguity between indirect 
statements and indirect questions (220). 4.4.4.5. Reports and facts in relation to 
clausal ellipsis (221). 4.4.5. Clausal ellipsis and clause complexes (222). 
 
5. CCOONNJJUUNNCCTTIIOONN..  55..11..  CCoonnjjuunnccttiioonn and other cohesiv relations (226). 5.1.1. 
Structural equivalents of conjunctive relations (227). 5.1.2. Types of 
conjunctive expression (230). 5.2. Some common conjunctive elements (233). 
5.2.1. The ‘and’ relation (233). 5.2.2. Coordinate and and conjunctive and 
(235). 5.2.3. Other conjunctive elements: but, yet, so, and then (237). 5.3. Types 
of  conjunction (238). 5.4. Additive (244). 5.5. Adversative (250). 5.6. Causal 
(256). 5.7. Temporal (261).  5.8. Other conjunctive items (continuatives) (267). 
5.8.1. now (268). 5.8.2. of course (269). 5.8.3. well (269). 5.8.4. anyway (270). 
5.8.5. surely (270). 5.8.6. after all (270). 5.9. The cohesive function of 
intonation (271). 
 
6. LEXICAL COHESION. 6.1. The class of ‘general nouns’ (274). 6.2. Types of 
reiteration (277). 6.3. Lexical relations as cohesive patterns (282). 6.4. 
Collocation (284). 6.5. The general concept of lexical cohesion (288). 
 
7. THE MEANING OF COHESION. 7.1. Text (293). 7.1.1. Length of text (294). 
7.1.2. Definitiveness of the concept of text (294). 7.1.3. Tight and loose texture 
(295). 7.1.4. Imaginary texture (297). 7.2. The general meaning of cohesion 
(298). 7.3. The meaning of the different kinds of cohesion (303). 7.3.1. General 
principles behind the different types (304). 7.3.2. Reference (308). 7.3.3. 
Substitution and ellipsis (314). 7.3.4. Lexical cohesion: reiteration and 
collocation (318). 7.3.5. Conjunction (320). 7.3.6. Summary (322). 7.4. 
Cohesion and the text (324). 7.4.1. Texture within the sentence (325). 7.4.2. The 
texture in discourse (326). 7.4.3. The role of limguistic analysis (327). 
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8. THE ANALYSIS OF COHESION. 8.1. General principles (329). 8.2. Summary of 
cohesion, and coding scheme (333). 8.3. Sample texts (340). 
 
Bibliography (357). Index (367).            
 
3.1.2. A szöveg-összefüggőség nyelvi hordozói Halliday és Hasan szerint 
[Halliday, M. A. K.—R. Hasan: Cohesion in English, London, Longman, 
1976.] 
 

Halliday és Hasan könyve egyike azoknak a legkorábbi könyveknek, amelyek 
a kohézió (koherencia) vizsgálatát tűzték ki feladatukként, elemzésüket kiter-
jesztve a kohéziót hordozó (kohéziót teremteni képes) nyelvi elemek maximá-
lisnak tekinthető halmazára. Roland Harweg Pronomina und Textkonstitution 
című könyve (Poetica, Beihefte 2. München, Fink, 1968.) ugyan korábbi, 
de ő vizsgálatait a ‘helyettesítő’ elemek funkciójának elemzésére korlátozza 
— ezeket nevezi a legáltalánosabb értelemben ,pronorninák’-nak. 

Halliday és Hasan könyvének ismertetése helyett annak 333–339 olda-
lakon található összefoglaló alfejezetét közöljük az alábbiakban.  

Az angol szöveghez informatív magyar fordítást csatoltunk, amely hol 
betű szerinti, hol értelemszerű, attól függően, hogy az adott esetben mit 
tartottunk célszerűnek. 

(Halliday—Hasan könyvének felépítéséhez lásd itt a fenti 3.1. szekciót.) 
 
Summary of cohesion  
A kohézió összefoglalása  
 
A) Type of cohesion  
     A kohézió típusa 
 
REFERENCE  
REFERENCIA 
 
1. Pronominals 

Névmások 
(1) singular, masculine he, him, his 
 egyes sz. hímnemű ő, őt, őneki a 
(2) singular, feminin she, her, hers 
 egyes sz. nőnemű ő, őt, őneki a 
(3) singular, neuter it, its 
 egyes sz. semleges ő/az, őneki a/annak a 
(4) plural they,  them, their,theirs 
 többes sz. ők, őket, őnekik a  
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(1–4) functioning as: 
 a következő funkciókban: 
 (a) non-possessive, as Head   he/him, she/her,  it,   they/them 
  nem birtokos mint főtag   ő/őt   az/azt  ők/őket 
 (b) possissive, as Head   his,hers,   (its),  theirs 
  birtokos mint főtag  övé   (azé)  övéké 
 (c) possissive, as Deictic   his, her,   its,   their 
  birtokos mint deiktikus elem övé   azé  övéké  

    
2. Demonstratives and definite article 
 Mutatószók és határozott névelő 
(1) demonstrative, near  this/these,  here 
 mutatószó, közelre  ez/ezek,     itt 
(2) demonstrative, far   that/those,   there,  then 
 mutatószó, távolra   az/azok,      ott,  akkor 
(3) definite article   the 

 határozott névelő    a (az) 
 
(1-3) functioning as: 
  a következő funkciókban: 
 (a) nominal, Deictic or Head  this/these,  that/those,  the 
  névszói deiktikus elem vagy főtag  ez/ezek,   az/azok,      a (az) 
 (b) place adverbial   here,   there 
  helyhatározó   itt,      ott 
 (c) time adverbialt   then 
  időhatározó   akkor 
 
3. Comparatives (not complete lists)  
 Hasonlítók (nem teljes lista) 
(1) identity    eg:  same,        identical  
 azonosság   pl.: ugyanaz,  azonos 
(2) similarity  eg: similar(ly),        such  
 hasonlóság  pl.: hasonló(képp), olyan (úgy) 
(3) difference (ie: non-identity and dissimilarity)  
 különbözőség (azaz: nem azonosság és nem hasonlóság) 

        eg: different,      other, else           
       pl. különböző,   más 

(4) comparison, quantity   eg: more, less,   as many;     ordinals 
 hasonlítás, mennyiségi   pl.: több, kevesebb,  ugyanannyi; sorszámnevek 
(5) comparison, quality   eg: as + adjective;     comparatives and superlatives 
 hasonlítás, minőségi   pl.: olyan + melléknév; közép- és felsőfokú melléknevek 
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(1-5) functioning as: 
 a következő funkciókban 
 (a) deictic      (1-3)  
  deiktikus 
 (b) numerativ (4)  
  mennyiségjelzői 
 (c) epithet      (5)  
  minőségjelzői 
 (d) adjunct or Submodifier (1-5) 
  járulékos vagy módosító 
 
SUBSTITUTION 
HELYETTESÍTÉS 
 
1. Nominal substitutes  
 Névszói helyettesítők 
(1) for noun Head one/ones  
 főnévi főtagé  
(2) for nominal Complement the same 
 névszói kiegészítőé   ugyanaz 
 (3)  for Attribute      so 

határozóé      úgy 
 
2. Verbal substitutes 

  Igei helyettesítők 
(1) for verb  do, be,  have 
 igéé  tenni, lenni, bírni 
(2)  for process  do the same/likeweise 
 folyamaté  tenniugyanazt/hasonlóképpen 
(3)  for proposition do so,  be so  
 propozícióé  tenni úgy,  lenni úgy 
(4)  verbal reference do it/that,      be it/that 
 igei referenciáé tenni ezt/azt,  lenni ez/az  
 
3. Clausal substitutes 
 Mondathelyettesítők 
(1) positive  so 
 pozitív  úgy 
(2) negatíve   not 
 negatív  nem 
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(1-2) substitute clause functioning as:  
 mondathelyettesítő a következő funkciókban: 
 (a) reported   

közvetített 
 (b) conditional  
  feltételes 
 (c) modalized  
  modalizált 
 (d) other   
  más 
 
ELLIPSIS 
ELLIPSZIS 
 
1. Nominal ellipsis 
 Névszói ellipszis 
(1) Deictic as Head 
 Deiktikus elem mint főtag 

i. specific Deictic  
 specifikus deiktikus 
ii. non-specific Deictic  
 nem specifikus deiktikus 

 iii. Post-deictic  
 posztdeiktikus 
(2) Numerative as Head 
 Számnév mint főtag 

i. ordinal  
  sorszámnév 
ii. cardinal  
  tőszámnév 

 iii. indefinite  
  határozatlan 
(3) Epithet as Head 
 Jelző mint főtag 

i. superlative  
  felsőfok 
ii. comparative  
  középfok 

 iii. others   
  mások 
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2. Verbal ellipsis 
 Igei ellipszis 
(1) lexical ellipsis (‘from right’) 
 lexikai ellipszis (‘jobbról’) 
 i. total (all items omitted except first operator) 
  totális (valamennyi elem el van hagyva, kivéve az első operátort) 
 ii. partial (lexical verb only omitted) 
  parciális (csak a lexikai ige van elhagyva) 
(2) operator ellipsis (‘from lett’) 
 operátor ellipszis (‘balról’). 
 i. total (all items omitted except lexical verb) 
  totális (valamennyi elem el van hagyva, kivéve a lexikai igét) 
 ii. partial (first operator only omitted) 
  parciális (csak az első operátor van elhagyva) 
 
3. Clausal ellipsis  
 Mondatellipszis 
(1) propositional ellipsis  
 propozicionális ellipszis 
 i. total (all Propositional element omitted)  
  totális (valamennyi propozicionális elem el van hagyva) 
 ii. partial (some Complement or Adjunct present)  
  parciális (néhány kiegészítő vagy járulékos elem van jelen) 
 Megjegyzés: a lexikai ellipszis propozicionális ellipszist implikál, 
 az operátor ellipszis pedig modálist (...) 
(2) modal ellipsis  
 modális ellipszis 
 i. total (all Modal element omitted)  
  totális (valamennyi modális elem el van hagyva) 
 ii. partial (Subject present) [rare]  
  parciális (az alany jelen van) [ritka] 
(3) general ellipsis of the clause (all elements but one omitted)   

a mondat általános ellipszise (egy kivételével valamennyi elem el van hagyva) 
 i. WH- (only WH-element present)  
  kérdő- (vonatkozó) elem (csak a kérdő- (vonatkozó) elem van jelen) 
 ii. yes/no (only item expressing polarity present)  
  igen/nem (csak a polaritást kifejezésre juttató elem van jelen) 
 iii. other (other single clause element present)  
  más (más egyetlen mondatelem van jelen) 
(4) zero (entire clause omitted)  
 zéró (a teljes mondat el van hagyva) 
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(1-4) elliptical clause functioning as: 
  elliptikus mondat a következő funkciókban: 
 (a) yes/no question or answer  
  igen/nem kérdés vagy felelet 
 (b) WH-question or answer  
  kérdő- (vonatkozó) elemes kérdés vagy felelet 
 (c) ‘reported’ element  
  ‘közvetített’ elem 
 (d) otherwise  
  más jellegű 
 
CONJUNCTION   (items quoted are examples, not complete lists)  
ÖSSZEKAPCSOLÁS (a megadott elemek csupán példák, listájuk nem teljes) 
 
Note: (E) = external,   (I) = internal. 
Megjegyzés: (E) = külső, (I) = belső. 
 
1. Additive  
 Kapcsoló 
(1) simple: (E/I)  
 egyszerű (E/1)  
 i. additive and, and also  
  összekapcsoló és,    és... is 
 ii. negatíve nor, and... not  
  negatív sem, és... nem 
 iii. alternative or, or else 
  alternatív vagy 
(2) complex, emphatic: (I)  
 komplex, emfatikus: (I) 
 i. additive furthermore,  add to that 
  összekapcsoló  továbbá,        ehhez jön még 
 ii. alternative alternatively  
  alternatív ehelyett 
(3) complex, de-emphatic: (I)  by the way,  incidentally  
 komplex deemfatikus mellesleg,    közbevetőleg 
(4) apposition: (I) 
 Értelrnező: (I) 
 i. expository that is, in other words 
  magyarázó azaz,    más szavakkal 
 ii. exemplificatory eg,         thus 
  szemléltető például, így 
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(5) comparison: (1) 
 összehasonító: (1) 
 i. similar likewise,        in the same way 
  hasonló hasonlóképp, ugyanazon a módon 
 ii. dissimilar on the other hand, by contrast 
  nem hasonló másrészt,               ellentétképpen 
 
2. Adversative 
 Ellentétes 
(1) adversative ‘proper’: (E/1)   
 ellentétes ‘sajátos’: (E/1) 
 i. simple yet, though, only 
  egyszerű de,  bár ,      csak 
 ii. + ‘and’  but 
  + ‘és’ hanem 
 iii. emphatic however,  even so, all the same 
  emfatikus azonban,   még ha... is 
(2) contrastive (avowal): (I) in (pont of) fact, actually 
 kontrasztív (beismerő): (I)  valójában,           ténylegesen 
(3) contrastive: (E)  
 kontrasztív: (E) 
 i. simple but, and 
  egyszerű de,  és 
 ii. emphatic however, conversely,           on the other hand 
  emfatikus azonban,  épp ellenkezőleg, másrészt 
(4) correction: (1)  
 helyesítő: (I) 
 i. of meaning instead,   on the contrary, rather 
  jelentést ehelyett,  ellenkezőleg,     inkább 
 ii. of wording at least, I mean,                or rather 
  kifejezést azt akarom mondani, hogy;  vagy inkább 
(5) dismissal: (1) 
 felfüggesztő: (1) 
 i. closed in any/either case 
  zárt minden egyes esetben 
 ii. open-ended in any case,    anyhow 
  nyílt végű mindenesetre, egyébként  
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3. Causal 
 Okozati 
(1) general: (E/I)  
 általános: (E/1) 
 i. simple  so,     then,     therefore 
  egyszerű így,   ekkor,   ezért 
 ii. emphatic consequently  
  emfatikus következésképpen 
(2) specifikus: (E/1)  
 specifikus: (E/1) 
 i. reason on account of this   
  ok   ennek alapján 
 ii. result in consequence    
  eredmény  következésképpen 
 iii. purpose  with this in mind 
   cél ennek érdekében 
(3) reversed causal: (1)  for, because 
 megcserélt okoló: (1) mert 
(4) causal, specific: (I)  
 okoló, specifikus: (I) 
 i .  reason  it follows 
  ok  eredményezi 
 ii. result   arising out of this 
  eredmény  ebből következően 
 iii. purpose  to this end 
  cél  evégből 
(5) conditional: (E/1)  
 feltételes: (E/1) 
 i. simple  then 
  egyszerű  ekkor 
 ii. emphatic  in that case,          in such an event 
  emfatikus  ebben az esetben,  ilyen esetben 
 iii. generalized   under the circumstances 
  általánosított az adott körülmények között 
 iv. reversed polarity  otherwise,       under other circumstances 
  megcserélt polaritású máskülönben,  más körülmények között 
(6) respective: (I)  
  viszonylagos: (1) 
 i. direct   in this respect, here 
  direkt  ebből a szempontból 
 ii. reversed polarity  otherwise,   apart from this, in other respected 
  megcserélt polaritású  másképpen,  ettől eltekintve,   más szempontokból 
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4. Temporal  
 Időhatározói 
(1)  simple: (E) 
 egyszerű 
 i. sequential  then,     next 
  rákövetkező  azután, rákövetkezően 
 ii. simultaneous  just then 
  egyidejű  pont akkor 
 iii. preceding   before that, hitherto 
  megelőző  azt megelőzően 
(2) conclusive: (E)  in the end  
 konkluzív: (E)  végül 
(3) correlatives: (E)  
 korrelatív: (E) 
 i. sequential  first      ... then 
  sorozatszerű először ... azután 
 ii. conclusive   at first   /originally/formerly ... finally/now 
  konkluzív  elsőként/eredetileg/először    ... végül/ most 
(4) complex: (E)  
 komplex: (E) 
 i. immediate   at once 
  közvetlen  egyszerre    
 ii. interrupted  soon 
  megszakított hamarosan 
 iii. repetitive  next time 
  ismétlődő  következő alkalommal 
 iv. specific  next day 
  specifikus  a következő napon 
 v. durative   meanwhile  
  duratív  ezalatt 
 vi. terminal  until then  
  terminális  eddig 
 vii.punctiliar at this moment 
  pontszerű ebben a pillanatban 
(5) internal temporal: (I) 
 belső határozói: (I) 
 i. sequential then,     next 
  rákövetkező azután, rákövetkezően 
 ii. conclusive finally, in conclusion 
  konkluzív végül,  végkövetkeztetésképpen 
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(6) correlatives: (I) 
 korrelatív: (1) 
 i. sequential first      ... next 
  sorozatszerű először ... azután 
 ii. conclusive in !he first plece ... to conclude with 
  konkluzív elsőként               ... befejezésként 
(7) here and now: (I) 
 itt és most: (I) 
 i. past up to now 
  múlt mostanáig 
 ii. present at this pont 
  jelen jelenleg 
 iii. future from now on  
  jövő a jövőben 
(8) summary. (I) 
 összesítő: (I) 
 i. summarizing to sum up 
  összegező összegezve 
 ii. resumptive to resume 
  összefoglaló összefoglalva 
 
5. Other (‘continuative’) now, of course, well anyway, surely, after all  
 Más (folytató) mármost, természetesen, akárhogy is, nyilván, 

mindazonáltal 
6. Intonation  
 Hanglejtés 
(1) tone, hang  
(2) tonicity, tónus  
 
LEXIKAL  
LEXIKAI 
 
1. Same item  
 Ugyanaz az egység  
2. Synonym or near synonym 
 Szinonim vagy közel szinonim  
     (incl hyponym) 
 (hiponim beleértve) 
3. Superordinate    
 Fölérendelt 
4. ‘General’ item    
 ‘Általános’ egység 
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5. Collocation    
 Kollokáció  
(1-5) having referense that is: 
  a következő referenciaviszonyokkal: 
 (a) identical   
  azonos 
 (b) inclusive   
  befoglaló 
 (c) exclusive   
  kizáró  
 (d) unrelated   
  egymással viszonyban nem álló 
 
B)  Direction and distance of cohesion 
 A kohézió iránya és a kohezív elem távolsága 
 
IMMEDIATE  
KÖZVETLEN  
 
Not immediate:  
Nem közvetlen: 
 
MEDIATED [number of intervening sentences]  
KÖZVETETT [a közbeeső mondatok száma] 
 
REMOTE NON-MEDIATED  [number of intervening sentences]  
TÁVOLI, NEM KÖZVETETT  [a közbeeső mondatok száma] 
 
Cataphoric  
Kataforikus 
 
3.2. Megjegyzések a Cohesion in English tematikájának a magyar nyelvre 
vonatkozó feldolgozásához. 

 
(a) Mindenekelőtt megállapítható, hogy azok az elemek, amelyeket a Halliday—
Hasan szerzőpáros a szöveg-összefüggőséget biztosító elemek között „kohéziót 
létrehozó” elemeknek nevez, a szemiotikai textológia szaknyelve szerint az ese-
tek túlnyomó többségében nem kohéziót létrehozóknak minősülnek. 

 
Ebből a szempontból a szerzőpáros könyvének elemzésekor vizsgálni kell, 

hogy az általuk rendszerbe foglalt elemek között  
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– vannak-e olyanok (ha egyáltalán), amelyek a szemiotikai textológia szaknyel-
ve szerint is kohézióteremtőknek minősülnek, és ha igen, melyek azok,  
– vannak-e olyanok (ha egyáltalán), amelyek a szemiotikai textológia szaknyel-
ve szerint mind konnexitás, mind kohézió létrehozására szolgálhatnak, és ha 
igen, melyek azok,   
– melyek tartoznak inkább a konstringencia biztosításának körébe, mint a kon-
nexitás, és/vagy a kohézió biztosításáéba. 
 
(b) Ami az elemek (nyelvi) rendszerbe foglalását illeti, az elemzéskor mini-
málisan azt kell vizsgálni, hogy  
– miben egyezik, és miben különbözik az angol és a magyar nyelv rendszere, és 
hogy  
– mi az egyezés/különbözés következménye a konnexitást/kohéziót biztosító 
magyar nyelvi elemek osztályozására vonatkozóan.  

(Talán elég itt csupán arra utalni, hogy a magyarban nincsenek grammatikai 
nemek, például csak egyetlen harmadik személyű személyes névmásunk van, az 
„ő”.) 

A program ‘poliglott’ természete értelmében azonban ezt a vizsgálatot ki kell 
terjeszteni az angol, a magyar és más nyelvek kapcsolatára is! 
 
(c) Valamennyi szövegösszefüggést biztosító elem egyetlen rendszerben való 
egyesítése érdekében vizsgálni kell azt a kérdést, hogy 
– mi módon teremthető kapcsolat a szerzőpáros által tárgyalt elemek és a sze-
miotikai textológia koncepciója szerint konnexitást, kohéziót és konstringenciát 
teremtőnek minősülő elemek között.  
 
(d) A szerzőpáros szövegelemzést bemutató példáinak figyelembe vételével 
ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után vizsgálni kell végül azt a metodológiai 
kérdést, hogy  
– mi a szöveg-összefüggőség vizsgálatának és a vizsgálat eredményei bemuta-
tásának legpraktikusabb módja. 
 

Megfontolandó, hogy a fenti kérdések elemzéséhez célszerű-e (és ha igen, 
milyen mértékben célszerű) Roland Harweg Pronomina und Textkonstitution 
című könyvének a figyelembe vétele is. 




