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1. 
Koreferenciális elemek és koreferenciarelációk 

Példaszöveg: Mt. 9,9-13. Máté meghívása 
PETŐFI SÁNDOR JÁNOS 

 
1. Az Officina Textologica 1. kötetének 3.1. alfejezete a „Koreferenciális ele-
mek és koreferenciarelációk” címet viseli, amelyben különféle példákat talál az 
olvasó a címben jelzett szövegalkotó elemek reprezentálására. A jelen tanul-
mányban a koreferencia elemzésének különféle aspektusait kívánom bemutatni, 
példaszövegként az Újszövetség egyik részszövegét választva (lásd Ve). 
 
Ve: Mt. 9 9-13. Máté meghívása  
 

9Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint 
ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és nyomá-
ba szegődött. Amikor később vendégül látta házában, 10sok vámos 
meg bűnös odajött, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz te-
lepedett. 11Ezt látva a farizesusok megkérdezték tanítványaitól: 
„Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” 12Jézus meg-
hallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, 
hanem a betegeknek. 13Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Ir-
galmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az iga-
zakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” 

 
2. A k o r e f e r e n c i a e l e mz é s  l é p é s e i  a következők (a lépések leírásainak 
olvasásakor — azok megértésének megkönnyítése végett — célszerű az egyes 
lépések alkalmazását valamelyik szövegmondat alábbiakban található elemzésén 
követni): 
 
 E l ső  l é p é s ként az egyes szövegmondatokhoz — elhagyva a szövegből az 
evangéliumi ‘versszámozás’-t — azonosításukra szolgáló, szögletes zárójelbe 
tett k ó d okat rendelek (lásd például [K01]); e kódok „K” betűje az ‘első fokú 
makrokompozíció-egység’ elnevezésre utal, szám része pedig a szóban forgó 
szövegmondat sorszámára; szövegmondatnak itt a nagybetűvel kezdődő és pont-
tal, kettősponttal, felkiáltójellel vagy kérdőjellel lezárt szövegegységeket tekint-
ve.  
 
 M á s o d i k  l é p é s ként az egyes szövegmondatokat kiegészítem az azokból, 
valamint verbális környezetükből és/vagy a világra vonatkozó ismereteinkből 
levezethető elemekre/relációkra utaló (kurzívan szedett) v e r b á l i s  k i f e j e z é -
s e k kel úgy, hogy egyrészt valamennyi szövegmondat önálló ‘információegy-
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ség’-et képezzen, másrészt hogy az egyes szövegmondatokon belüli és szöveg-
mondatok közötti ( k o ) r e f e r e n c i a r e l á c i ó k  explicit módon kifejezésre jus-
sanak. Annak jelölésére, hogy az elemzett szövegmondat valamely több elemből 
álló kifejezését egyetlen összetevőnek tekintem, az elemek közé tett „^” 
(konkatenáció)jelet használom. A verbális kifejezésekkel kiegészített szöveg-
mondatokhoz az eredeti kódjuk után függesztett „/&vb” szimbólummal kiegészí-
tett kódot rendelek (lásd például [K01/&vb]). 
 
 H a r ma d i k  l é p é s ként — „Kommentár” címszó alatt — elvégzem az 
egyes verbális elemekkel kiegészített szövegmondatok mind belső szintaktikai, 
mind koreferenciális elemzését. (Az egyszerűség kedvéért nem foglalkozom 
azonban sem a névelők, sem a tagadószók, sem az időhatározói kifejezések, sem 
az igeidők, sem a kötőszavak elemzésével.) 

Ezekben a kommentárokban: 
 az elemzendő szövegmondatok éppen tárgyalt összetevőit — annak érde-
kében, hogy azonnal szembetűnők legyenek — kövérrel szedem (és nem te-
szem idézőjelbe);  
 az elemzés során említett más szövegmondat-összetevőket normál módon 
szedem, de idézőjelbe teszem; 
 a kommentárban használt többelemű kifejezések elemeinek együvé tar-
tozását úgy jelölöm, hogy a szóban forgó kifejezést két szimpla felső idézőjel 
közé teszem; 
 szimpla felső idézőjelet használok továbbá akkor is, ha azt akarom kifeje-
zésre juttatni, hogy egy szót/kifejezést fogalomnévként, szakszóként/szakki-
fejezésként vagy a köznapi szóhasználattól más módon megkülönböztetendő 
szóként/kifejezésként használok;  
 egy adott kifejezés elemzésekor azt az ő előfordulását megelőzően elő-
forduló kifejezést, amellyel koreferensnek tekinthető, a szakirodalmi nyelv-
használattal összhangban az elemzett kifejezés ‘antecedens’-ének (előzmé-
nyének) nevezem. 

 
 N e g y e d i k  l é p é s ként megállapítom, hogy a verbális kifejezésekkel kiegé-
szített szövegmondatok mely elemeit célszerű k o r e f e r e n c i a i n d e x ekkel he-
lyettesíteni, majd megalkotom ezeket az indexeket, értelmezést fűzve hozzájuk; 
indexekként az „i”-betűből és egy-egy (kétjegyű) sorszámból álló kódot haszná-
lok (lásd például i03 vagy i11).  
 
 Ö t ö d i k  (egyben utolsó) l é p é s ként, végül létrehozom az egyes szöveg-
mondatok ( k o ) r e f e r e n c i a i n d e x e k k e l  k i e g é s z í t e t t  v á l t o z a t át. A 
koreferenciaindexekkel kiegészített szövegmondatokhoz az eredeti kódjuk után 
függesztett „/&ind” szimbólummal megtoldott kódot rendelek (lásd például 
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[K01/&ind]). A koreferenciaindexekkel kiegészített változatokat a verbális kife-
jezésekkel kiegészített szövegmondatokból (azok elemzése alapján) hozom létre 
úgy, hogy a (ko)referenciaindexeket 

 minden esetben szögletes zárójelbe téve, a velük megjelölendő kifeje-
zés/szó/jel/rag után helyezem el, 

 n o mi n á l i s  kifejezéseket helyettesítő első előfordulásukkor kövéren 
szedem, s eléjük egyenlőségjelet teszek, 

 minden más esetben egyenlőségjel alkalmazása nélkül, normál szedéssel 
használom. 

 
Minthogy az elemzések eredményeit — a szöveg valamennyi szövegmondata 

elemzésének befejezése után — összefoglalóan is bemutatom (lásd Ve/&ind, 
valamint az 1. táblázat), az összefüggések ‘együtt látása’ érdekében, célszerű 
ezeket az összefoglalásokat ‘menetközben’ is megtekinteni.  

Mindenekelőtt lássuk az elemzendő vehikulum szövegmondatindexekkel el-
látott változatát: 

 
Ve[K00]–[K12]:  

 
[K00]Mt. 9 9-13. Máté meghívása  
[K01]Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a 
vámnál. [K02]Szólt neki: „[K03]Kövess engem!” [K04]Az felállt és nyomába 
szegődött. [K05]Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös 
odajött, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. [K06]Ezt látva a 
farizesusok megkérdezték tanítványaitól: „[K07]Miért eszik Mesteretek vámo-
sokkal és bűnösökkel?” [K08]Jézus meghallotta és így válaszolt: „[K09]Nem az 
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. [K10]Menjetek és tanuljá-
tok meg, mit jelent: [K11]Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. [K12]Nem azért 
jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” 
 
 
[K00]Mt. 9 9-13. Máté meghívása 
 
[K01]Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a 
vámnál.  

[K01/&vb]: 
Amikor Jézus (arról a helyről, ahol Jézus előzőleg volt) továbbment, (Jézus) 

látott egy Máté^nevű^embert, amint (a Máté nevű ember) ott ült a vámnál.  
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Kommentár: 
Mind a (sg. 3. személyragos) továbbment, mind a (sg. 3. személyragos) látott állít-

mány alanya az adott szövegmondatban csak Jézus lehet, minthogy a szövegmondatban 
(a szövegmondatnak ezeket az állítmányokat megelőző részében) a „Jézus” néven kívül 
nincs más (alanyesetben álló) főnévi rész. 

Az „arról a helyről, ahol Jézus előzőleg volt” kifejezés a ’továbbment vki vhonnan 
(vhová)’ igéből alkotott állítmánynak a vhonnan argumentummal kapcsolatos kiegészíté-
se, egyúttal azt a célt is szolgálva, hogy (koreferenciális) kapcsolatot teremtsen azzal a 
(korábbi) szövegrésszel, amely arra a helyre utal, ahol az Evangélium szerint Jézus elő-
zőleg volt. (Mt. 9 korábbi verseiből tudjuk például, hogy Jézus Máté meghívását megelő-
zően „városa” egyik helyén volt, ahol meggyógyított egy bénát.) 

A ’lát vki vkit/vmit’ igéből származó „látott” állítmány vkit argumentumának megfele-
lő kifejezés az egy Máté nevű embert, amit egyértelműen mutat a kifejezés „-t” tárgy-
ragja és szövegmondatbeli helye. 

Azt a tényt, hogy az ült (sg. 3. személyragos) állítmányt megelőző két főnévi rész kö-
zül a „Máté nevű embert” kifejezést (és nem „Jézus”-t) tekintjük az állítmány (csupán 
személyragban implicite kifejezésre jutó) alanya antecedensének, az (vagy talán e l ső -
s o r b a n  az) támasztja alá, hogy a szövegmondat bevezető részében az áll, hogy „amikor 
Jézus továbbment”; ha ugyanis ez a szövegmondat mondjuk azzal kezdődne, hogy „Ami-
kor Jézus Jerikóban tartózkodott”, az „ott ült” állítmány alanya „Jézus” is lehetne, külö-
nösen akkor, ha az adott szövegmondatot követő szövegmondat például azzal indulna, 
hogy „Mikor ez a Máté nevű ember a vámhoz ért”.  

Az ott [...] a vámnál kifejezés az ’ül vki vhol’ igéből létrejött állítmány vhol argu-
mentumának megfelelő — az „ott” és a „a vámnál” elemekből összetett — helyhatározói 
kifejezés. 
 

Az adott szövegmondathoz — az „arról a helyről, ahol Jézus előzőleg volt” 
kiegészítést is figyelembe véve — a következő (ko)referenciaindexek rendel-
hetők: 

i01 = Jézus, 
(i02 = az a hely, ahol Jézus előzőleg volt), 
i03 = a Máté nevű ember, 
i04 = a vám (hely, ott a vámnál). 

 
[K01/&ind]: 
Amikor Jézus[=i01] (az i02 helyről) továbbment[i01], látott[i01] egy Má-

té^nevű^ember[=i03]t, amint ott ült[i03] a vám[=i04]nál. 
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[K02]Szólt neki:  
 [K02/&vb]:  

(Jézus) (a következőt) Szólt(a) neki (a Máté nevű embernek): 
 
Kommentár:  

A szólt (sg. 3. személyragos) állítmány alanya — minthogy a K02-ben semmiféle 
elem nem utal arra, hogy az alany más kellene legyen — a K01 alapján „Jézus”. Ha 
ugyanis „a Máté nevű ember”-t kellene alanynak tekintenünk — ami elvileg lehetséges 
lenne —, arra az adott szövegmondatban minimálisan egy „az” főnévi mutató névmás 
kellene utaljon úgy, ahogy a K04-ben történik. 

A „szólt” (sg. 3. személyragos) állítmány „szólt(a)” tárgyas ragozású állítmányi alak-
ká való kiegészítése azt a célt szolgálja, hogy a szóban forgó szövegmondatba be lehes-
sen építeni az állítmány ‘szövegben meghatározott tárgy’-ára — az idézőjelben álló har-
madik szövegmondatra — utaló „következő” kifejezést.  

 A (sg. 3. személyű) neki névmás antecedense a K01 alapján egyértelműen a „Máté 
nevű embert” kifejezés. 

 
[K02/&ind]: 
Szólt(a)[i01|„K03”]  neki[i03]: 

 
A tárgyas igékből képzett állítmányok alanyára és tárgyára utaló indexeket 

legegyszerűbb a személyragos állítmány után szögletes zárójelbe tenni, egymás-
tól a „|” vonallal elválasztva. 
 
 
„[K03]Kövess engem!”  

[K03/&vb]:  
(Te, Máté nevű ember) Kövess engem (Jézust)! 

 
Kommentár: 

A kövess (sg. 2. személyragos) állítmány által felszólított személy, a K02 „neki” 
névmása közvetítésével, a K01 alapján csak a Máté nevű ember lehet. 

A (sg. 1. személyű) engem névmásnak az antecedense, a K02 „szólt” (sg. 3. személy-
ragos) állítmánya és az idézőjel használatának közvetítésével, a K01 alapján „Jézus”. 
  

[K03/&ind]: 
Kövess[i03]  engem[i01]! 
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[K04]Az felállt és nyomába szegődött.  
[K04/&vb]: 
Az (a Máté nevű ember) felállt és (a Máté nevű ember) (Jézusnak) nyomá-

ba^szegődött. 
 

Kommentár: 
A szövegmondatot kezdő az főnévi mutató névmás, a K03 „kövess” (sg. 2. személy-

ragos) állítmányának, valamint a K02 „neki” névmásának a közvetítésével, a K01 alapján 
a Máté nevű emberre utal.  

A felállt és nyomába szegődött (sg. 3. személyragos) állítmányok alanya az ugyan-
abban a szövegmondatban közvetlenül előttük álló „az” főnévi mutató névmás, amely — 
mint fentebb láttuk — a K03 „kövess” (sg. 2. személyragos) állítmányának, valamint a 
K02 „neki” névmásának a közvetítésével, a K01 alapján a Máté nevű emberre utal. (A 
K04 kapcsolódása a K03-hoz továbbá azáltal is kifejezésre jut, hogy a „felállt” bizonyos 
értelemben válasz a „kövess”-re, a „nyomába szegődött” pedig bizonyos értelemben 
szerves folytatása a „kövess”-re adott „felállt” válasznak!) 

A „nyomába” szóalak „-á-” ‘birtokos személyjel’-e, a K03 „engem” névmásának, va-
lamint a K02 „szólt” (sg. 3. személyragos) állítmányának és az idézőjel használatának a 
közvetítésével, a K01 alapján, Jézusra utal.  

 
[K04/&ind]: 
Az[=i03] felállt[i03] és nyomá[i01]ba^szegődött[i03]. 

 
 

[K05]Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös odajött, s 
Jézussal és tanítányaival együtt asztalhoz telepedett.  

[K05/&vb]: 
Amikor később (a Máté nevű ember) vendégül^látta (Jézust) (az ő, a Máté 

nevű embernek a) házában, sok^vámos^meg^(sok)^bűnös odajött (oda, a Máté 
nevű embernek a házába), s (a sok vámos meg a (sok) bűnös) Jézus-
sal^és^(Jézusnak a)^tanítányaival^együtt (a Máté nevű ember házában) asztal-
hoz^telepedett. 
 
Kommentár: 

A vendégül látta (sg. 3. tárgyas személyragos) állítmány alanyának és tárgyának a 
kérdése az adott szövegmondatban nem egyértelmű. Szintaktikai/szemantikai szempont-
ból ugyanis az az értelmezés is megengedhető lenne, hogy Jézus látta vendégül a Máté 
nevű embert, s nem a Máté nevű ember Jézust. A K05/&vb-ben alkalmazott interpretáció 
e történet más Evangéliumokban található változatai alapján tartható a ‘helyénvaló in-
terpretáció’-nak. (A Károli Biblia például ezekkel egybehangzóan a Máté Evangéliumá-
ban található részt is úgy fordítja, hogy abban egyértelmű, hogy Máté látta vendégül  
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Jézust, lásd „És ímé lőn, mikor Jézus lakodalomhoz ült volna a Máté házánál ...”). Más 
szóval: ebben az esetben csak úgy fogalmazhatunk, hogy az a tény, hogy a „vendégül 
látta” (sg. 3. tárgyas személyragos) állítmány alanyának a Máté nevű emberre utaló „az”-t, 
tárgyának pedig „Jézust” tekintjük, összeegyeztethető a K04, a K03, a K02 és a K01 
szintaktikai/szemantikai elemzésével.  

A házában szóalak „-á-” ‘birtokos személyjel’-ét — annak alapján, hogy egyrészt a 
„vendégül látta” állítmány alanyának a Máté nevű emberre utaló „az”-t tekintjük, más-
részt hogy az adott szövegmondatban erre a birtokos személyjelre vonatkozóan más ‘ér-
telmező szövegelem’ nem fordul elő — úgyszintén erre a Máté nevű emberre utaló elem-
nek fogjuk fel. (Azért emelem ki a más ‘értelmező szövegelem’ jelenlétének a hiányát, 
mert az is elképzelhető lenne, hogy a Máté nevű ember nem a saját, hanem valaki más-
nak a házában — mondjuk az apjáéban vagy a testvéréében — látja vendégül Jézust.)   

A sok vámos meg bűnös kifejezés — amelyet szintaktikai szerkezete alapján ’sok 
vámos’ meg ’sok bűnös’ értelemmel kell hogy figyelembe vegyünk — két olyan ember-
csoportra utal, amelynek ‘közös rész’-e is lehet; azaz a jelenlévők között előfordulhatnak 
olyan személyek, akik egyidejűleg vámosok is és bűnösök is. 

Az odajött (sg. 3. személyragos) állítmány alanyának a „sok vámos meg bűnös” kife-
jezést kell tekintenük, minthogy közvetlenül ez áll a szóban forgó állítmány előtt. Jólle-
het a „sok” ‘határozatlan számnév’ használata következtében a „sok vámos meg bűnös” 
kifejezés egy több személyből álló csoportra utal, a magyar nyelvre vonatkozó egyezteté-
si szabályok értelmében ez a kifejezés állhat egy sg. 3. személyragos állítmány alanya-
ként. 

Az „odajött” állítmány „oda-” ‘helyhatározói értelmű igekötő’-je antecedensének a — 
‘birtokos személyjel’-e révén a „Máté nevű ember”-re utaló — „házában” szóalakot kell 
tekintenünk, minthogy az (is) ’helyet (helyiséget)’ jelöl. 

A „asztalhoz telepedett” (sg. 3. személyragos) állítmány alanyának a „sok vámos 
meg bűnös” kifejezést kell tekintenünk, mert ez az állítmány előtt álló alanyesetű kifeje-
zés.  

Az (összetett) állítmány részét képező asztalhoz kifejezést úgy kell értelmeznünk, 
hogy az a Máté nevű ember házában található asztalra utal,  sőt egynél több asztalra is 
utalhat. 

A Jézussal és tanítványaival együtt ‘társhatározói kifejezés’ „tanítványai” összete-
vőjének birtokos személyjele a szóban forgó kifejezés szintaktikai szerkezete (és az 
Evangéliummal kapcsolatos ‘világra vonatkozó ismereteink’) alapján Jézusra utal. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű:  
i05 = a Máté nevű ember háza, 
i06 = a (Máté nevű ember házába jövő) sok vámos, 
i07 = a (Máté nevű ember házába jövő) sok bűnös, 
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i08 = Jézusnak a (Máté nevű ember házában jelen lévő) tanítványai, 
i09 = asztal/asztalok (a Máté nevű ember házában). 

 
Jóllehet mind a „háza”, mind a „tanítványai” birtokos személyjele — ahogy a 

fenti interpretációban láthattuk — már utal arra, hogy Máté házáról, illetőleg 
Jézus tanítványairól van szó, a további elemzés egyszerűsítése érdekében célsze-
rű ezekben az esetekben külön indexeket is bevezetni (lásd  i05 és i08). 

 
[K05/&ind]: 
Amikor később vendégül^látta[i03|i01] házá(i03)[=i05]ban, sok^vá-

mos[=i06] meg (sok)^bűnös[=i07] oda[i05]jött[i06, i07], s Jézus[i01]sal^és^ta-
nítványai(i01)[=i08]val^együtt (i05-ben) asztalhoz[=i09]^telepedett[i06, i07, 
[i01, i08]]. 

 
A „házá(i03)[=i05]ban” — és az ezzel analóg módon szerkesztett reprezentá-

ciókban — az első (a kerek zárójelbe tett) index azt a személyt jelzi, akire a bir-
tokos személyjel utal, a második (a szögletes zárójelbe tett) index pedig a ‘bir-
tok’-ot. 

 
 

[K06]Ezt látva a farizesusok megkérdezték tanítványaitól:  
[K06/&vb]: 
Ezt (tudniillik, hogy (a sok  vámos meg a (sok) bűnös) Jézussal és (Jézusnak 

a) tanítányaival együtt (a Máté nevű ember házában) asztalhoz telepedett) látva 
a farizesusok megkérdezték (Jézusnak a) tanítványaitól (a következőt): 
 
Kommentár:  

A ’lát vki vkit/vmit’ igéből alkotott határozói igenévi látva módhatározó vmit argu-
mentumának, az adott szövegmondat szintaktikai szerkezete alapján, a szövegmon-
datkezdő (tárgyesetben álló) ezt mutatószót tekintjük, amely (minimálisan) a K05-ben 
kifejezésre jutó ’(a sok  vámos meg a (sok) bűnös) Jézussal és (Jézusnak a) tanítányaival 
együtt (a Máté nevű ember házában) asztalhoz telepedett)’ tényállásra utal.  

A szóban forgó ige vki argumemtumának (ugyancsak az adott szövegmondat szintak-
tikai szerkezete alapján) — az először ebben a szövegmondatban előforduló — a farize-
usok (többes számú) alanyesetű főnevet tekintjük, amely egyúttal a ’megkérdez vki vmit 
vkitől’ igéből származó (pl. 3. sz. tárgyas ragozású) megkérdezték állítmány alanyának 
is tekintendő.  

A vmit argumentumra — amely a szöveg K07-es szövegmondatában jut kifejezésre 
— „a következőt” kifejezés kíván utalni. 
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A vkitől argumentum funkcióját egyértelműen a „-tól” ragot tartalmazó tanítványai-
tól határozó tölti be, amelynek „-ai-” ‘birtokos személyjel’-e a K05 „tanítványaival” ele-
me közvetítésével Jézusra utal. 

E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 
következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű:  

i10 = a [’(a sok vámos meg a (sok) bűnös) Jézussal és (Jézusnak a) 
tanítányaival együtt (a Máté nevű ember házában) asztalhoz telepedett)’ ese-
ményt látó] farizeusok.  
 

[K06/&ind]:  
Ezt[K05] látva[i10] a farizeusok[=i10] megkérdezték[i10|„K07”] tanítvá-

nyai(i01)[i08]tól: 
 

A K05 valójában ‘szélesebb körű esemény’-re utal, mint amire a szóban for-
gó szövegmondat „ezt” eleme, az egyszerűség kedvéért azonban itt mégis ennek 
alkalmazását választottam. Ahhoz, hogy az itt szerepet játszó ‘szűkebb körű 
esemény’-t vehessük figyelembe, egy olyan szimbólumot kellene bevezetnünk, 
amely a „K05” szövegmondatnak pontosan arra a részére utal, amelyre az „ezt” 
(szűkebb értelemben véve) vonatkozik. 
 
 
„[K07]Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” 

[K07/&vb]: 
Miért eszik (a ti [= Jézus tanítványai]) Mesteretek vámosokkal^és^bű-

nösökkel? 
 
Kommentár:  

A miért kérdőszó (és a szövegmondatvégi kérdőjel használata) a K06 „megkérdez-
ték” állítmánya által van motiválva. 

Az ’eszik vki vmit’ igéből létrejött eszik (sg. 3. személyragos) állítmány alanya, az 
adott szövegmondat szintaktikai szerkezetéből következően, a (sg. alanyesetű) Mestere-
tek, amelynek „Mester” összetvője, a K06 szintaktikai/szemantikai szerkezete és a Bibli-
ára vonatkozó ismereteink alapján Jézusra utal, „-etek” többes számú birtokos személyje-
le pedig a K06 szintaktikai/szemantikai szerkezetének (mindenekelőtt pedig többesszámú 
„tanítványaitól” kifejezésének) közvetítésével Jézus tanítványaira. 

Az „eszik” igéből alkotott állítmány vmit argumentumhelye a K07-ben nincs betöltve, 
az állítmánynak van azonban egy „-val/-vel” határozóragos társhatározója, éspedig a vá-
mosokkal és bűnösökkel. Ennek a kifejezésnek az antecedense a K05-ben található „sok 
vámos meg bűnös” kifejezés. Míg azonban ez az antecedens azokra a vámosokra és bű-
nösökre utal, akik a Máté nevű ember házába jöttek, a „vámosokkal és bűnösökkel” kife-
jezés általában a vámosokra és bűnösökre.  
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[K07/&ind]: 
Miért eszik[i01] Mesteretek(i08)[i01] vámosok[i06]kal és bűnösök[i07]kel? 
Jóllehet a K07-ben a „vámosokkal és bűnösökkel” kifejezés á l t a l á b a n  utal 

a vámosokra és bűnösökre, itt a Máté házában t é n y l e g e s e n  jelen lévő vámo-
sokra és bűnösökre utaló indexeket alkalmaztam. 

 
 
[K08]Jézus meghallotta és így válaszolt:  

 [K08/&vb]: 
Jézus meghallotta ((hogy a farizeusok megkérdezték tanítványaitól:) Miért 

eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?) és így válaszolt (azaz: a követ-
kezőket válaszolta) (a farizeusoknak): 
 
Kommentár: 

A ’meghall vki vmit’ igéből származó meghallotta (sg. 3. tárgyas személyragos) ál-
lítmány alanya az adott szövegmondatban közvetlenül előtte álló Jézus. 

Az állítmány vmit argumentumának — a legszűkebb értelemben véve ezt az argumen-
tumot — a K07 felel meg. 

A ’válaszol vki vmit vkinek’ igéből létrejött válaszolt (sg. 3. személyragos) állítmány 
alanya az adott szövegmondatban — a szöveg szintaktikai szerkezete alapján — ugyan-
csak „Jézus”.  

A „válaszolt” állítmánynak a (tárgyas ragozású) „válaszolta” formájúvá való alakítása 
azt a célt szolgálja, hogy — a szövegmondatban előforduló így interpretációjaként — a 
K08/&vb-be, a „válaszolt” állítmány vmit argumentumszerepébe be lehessen építeni a 
(„K09^...^K12” szövegmondatokra utaló) „a következőket” kifejezést. 

A „válaszol” állítmány vkinek argumentuma — a K06 és a K07 szerkezete következ-
tében — ‘közvetlenül’ „a farizeusoknak” kifejezés lehet, ‘közvetve’ azonban „a jelenlé-
vőknek” kifejezés is lehetne. Én itt az előbbi megoldást választottam.  
 

[K08/&ind]: 
Jézus[i01] meghallotta[i01|„K07”] és válaszolt(a)[i01|„K09^K10^K11^K12”] 

(i10-nek): 
 
 
„[K09]Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.  

 [K09/&vb]: 
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (kell az orvos). 

 
Kommentár: 

A ’kell vki/vmi vkinek’ igéből létrejött kell (sg. 3. személyragos) állítmány alanya a 
K09 szintaktikai szerkezete alapján az orvos. 
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A „kell” állítmány vkinek argumentumának ugyancsak a K09 szintaktikai szerkezete 
(elsősorban pedig a „-nek” rag jelenléte) alapján az egészségeseknek, illetőleg a bete-
geknek kifejezések felelnek meg.  

A K09 „hanem” utáni részében a „kell az orvos” mondatösszetevő megismétlése azt a 
célt szolgálja, hogy ez a „hanem” utáni rész is egy ‘önmagában teljes egész’-et képezzen. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 
i11 = az egészségesek (általában), 
i12 = a betegek (általában), 
i13 = az orvos (általában). 

  
[K09/&ind]: 
Nem az^egészségesek[=i11]nek kell[i13] az^orvos[=i13], hanem a^bete-

gek[=i12]nek (kell[i13] az^orvos[i13]).  
 
 
[K10]Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent:  

[K10/&vb]: 
Menjetek (ti farizeusok) és tanuljátok^meg (ti farizeusok), mit^jelent^(a kö-

vetkező kijelentés):  
 
Kommentár: 

A menjetek (pl. 2. személyragos) állítmány felszólítottjai a K08 fenti értelmezése 
alapján a farizeusok.  

A ’megtanul vki vmit’ igéből létrehozott tanuljátok meg (pl. 2. tárgyas személyra-
gos) állítmány felszólítottjai a K08 fenti értelmezése alapján úgyszintén a farizeusok, 
tárgya pedig a szövegmondat „mit jelent (a következő kijelentés)” része.   

A „következő kijelentés” betoldását azt tette szükségessé, hogy létrehozzunk egy, a 
jelent (sg. 3. személyragos) állítmány alanyára utaló kifejezést; ez az alany maga a K11-
ből és K12-ből álló szövegrész.  

 
[K10/&ind]: 
Menjetek[i10] és tanuljátok^meg[i10|, mit^jelent[K11^K12]]: 

  
 
[K11]Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. 

[K11/&vb]: 
Irgalmasságot akarok (én, Jézus), nem áldozatot (akarok (én, Jézus)). 
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Kommentár:  
Az ’akar vki vmit’ igéből létrehozott akarok (sg. 1. személyragos) állítmány alanya, a 

„K08” szövegmondatnak és az utána idézőjellel kezdődő résznek — amelynek összete-
vője a szóban forgó szövegmondat is — szintaktikai/szemantikai elemzése alapján „Jé-
zus”. 

Az „akarok” állítmány tárgya a „-t” tárgyrag jelenléte következtében az irgalmassá-
got szóalak. 

A szövegmondat másik tárgyragos szóalakja, az áldozatot — a „(hanem) ... nem” ér-
telmű „nem” tagadószó használata következtében — olyan tagmondattá egészíthető ki, 
amelynek állítmánya úgyszintén az „akarok” állítmány, alanya pedig „Jézus”. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű:  
i14 = (bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) irgal-
masság,   
i15 = (bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) áldozat.   

 
[K11/&ind]: 
Irgalmasság[=i14]ot akarok[i01], nem áldozat[=i15]ot (akarok[i01]). 

 
 
[K12]Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” 

[K12/&vb]: 
Nem azért jöttem (én, Jézus), hogy az igazakat hívjam (én, Jézus), hanem 

(azért jöttem (én, Jézus)), hogy a bűnösöket (hívjam (én, Jézus)). 
 
Kommentár: 

A ’jön vki, vmiért’ igéből alkotott jöttem (sg. 1. személyragos) állítmánynak az ala-
nya a „K08” szövegmondatnak és az utána idézőjellel kezdődő résznek — amelynek 
összetevője a szóban forgó szövegmondat is — szintaktikai/szemantikai elemzése alap-
ján „Jézus”. 

A „jöttem” állítmány vmiért argumentumának a szövegmondat „azért [...], hogy az 
igazakat hívjam” része felel meg. 

Ebben a részben a ’hív vki vkit/vmit’ igéből létrehozott hívjam (sg. 1. tárgyas sze-
mélyragos) állítmány alanya — a „jöttem” alanya elemzésével egybehangzó módon — 
„Jézus”. 

A „hívjam” állítmány vkit argumentumának pedig a tárgyragos az igazakat kifejezés 
felel meg. 

A szövegmondat másik tárgyragos kifejezése, a bűnösöket, a „nem ... hanem” 
elempár szövegmondatbeli szerepe következtében a „hívjam” állítmánnyal tehető teljes-
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sé, amely állítmány vki argumentumának „Jézus”, vkit argumentumának pedig itt a „bű-
nösöket” kifejezés felel meg. 

E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 
következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű:  

i16 = (bizonyos, itt meg nem határozott értelemben vett) igazak.  
 
[K12/&ind]: 
Nem azért^ jöttem[i01], ^hogy^hívjam[i01|az^igazak[=i16]at], hanem 

(azért^  jöttem[i01], ^hogy^hívjam[i01])|a^bűnösök[i07]et.  
 

Jóllehet az ebben a szövegmondatban említett bűnösök — az említett igazak-
hoz hasonlóan — ’(bizonyos, itt meg nem határozott értelemben vett) bűnösök’, 
az egyszerűség kedvéért rájuk is az „i07” indexszel utalok.   

A „” az egyetlen összefüggő egészet alkotó kifejezés elemei egymásutánjá-
nak a ‘megszakítását’ jelzi, mind a közbeékelődő elem előtti rész u t á n , mind a 
közbeékelődő elem utáni rész e l é  kitéve.  
 
3. A fenti elemzés eredményeit a k o r e f e r e n c i a i n d e x e k  j e g y z é k e , a 
Ve/&ind reprezentáció, valamint az 1. táblázat foglalja össze. 
 

A koreferenciaindexek jegyzéke:  
i01 = Jézus, 
(i02 = az a hely, ahol Jézus előzőleg volt), 
i03 = a Máté nevű ember, 
i04 = a vám (hely, ott a vámnál), 
i05 = a Máté nevű ember háza = háza(i03)[=i05], 
i06 = a (Máté nevű ember házába jövő) sok vámos, 
°i07 = a (Máté nevű ember házába jövő) sok bűnös, 
*i08 = Jézusnak a (Máté nevű ember házában jelen lévő) tanítvá-
nyai(i01)[=i08], 
i09 = asztal/asztalok (a Máté nevű ember házában), 
i10 = a [’(a sok  vámos meg a (sok) bűnös) Jézussal és (Jézusnak a) 
tanítányaival együtt (a Máté nevű ember házában) asztalhoz telepedett)’ 
eseményt látó] farizeusok,  
i11 = az egészségesek (általában), 
i12 = a betegek (általában), 
i13 = az orvos (általában), 
i14 = (bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) irgal-
masság,   
i15 = (bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) áldozat,   
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i16 = (bizonyos, itt meg nem határozott értelemben vett) igazak.  
 Ve/&ind: Mt, 9,9-13. Máté meghívása 

 
[K01/&ind]: 
Amikor Jézus[=i01] (az [=i02] helyről) továbbment[i01], látott[i01] egy Má-

té^nevű^ember[=i03]t, amint ott ült[i03] a vám[=i04]nál. 
 

[K02/&ind]: 
Szólt(a)[i01|„K03”] neki[i03]: 

 
[K03/&ind]: 
Kövess[i03]  engem[i01]! 

 
[K04/&ind]: 
Az[=i03] felállt[i03] és nyomá[i01]ba^szegődött[i03]. 

 
[K05/&ind]: 
Amikor később vendégül^látta[i03|i01] házá(i03)[=i05]ban, sok^vá-

mos[=i06] meg (sok)^bűnös[=i07] oda[i05]jött[i06, i07], s Jézus[i01]sal^és^ta-
nítványai(i01)[=i08]val^együtt (i05-ben) asztalhoz[=i09]^telepedett[i06, i07, 
[i01, i08]]. 

 
[K06/&ind]: 
Ezt[K05] látva[i10] a farizeusok[=i10] megkérdezték[i10|„K07”] tanítvá-

nyai(i01)[i08]tól: 
 

[K07/&ind]: 
Miért eszik[i01] Mesteretek(i08)[i01] vámosok[i06]kal és bűnö-

sök[i07]kel? 
 

[K08/&ind]: 
Jézus[i01] meghallotta[i01|„K07”] és válaszolt(a)[i01|„K09^K10^K11^K12”] 
(i10-nek): 

 
 [K09/&ind]: 
Nem az^egészségesek[=i11]nek kell[i13] az^orvos[=i13], hanem a^bete-

gek[=i12]nek (kell[i13] az^orvos[i13]). 
 

[K10/&ind]: 
Menjetek[i10]és tanuljátok^meg[i10|, mit^jelent [K11^ K12]]: 
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[K11/&ind]: 
Irgalmasság[=i14]ot akarok[i01], nem áldozat[=i15]ot (aka-

rok[i01]). 
 

[K12/&ind]: 
Nem azért^ jöttem[i01], ^hogy^hívjam[i01|az^igazak[=i16]at], hanem 

(azért^ jöttem[i01], ^hogy^ hívjam[i01])|a^bűnösök[i07]et. 
 
Egyes szövegmondat-reprezentációk ‘beljebb szedett’ formája azt kívánja ér-

zékeltetni, hogy az/azok a felettük álló szövegmondat ‘beágyazott összetevő-
jének’/‘beágyazott összetevőinek’ a reprezentációja/reprezentációi. 

A koreferáló elemek szövegmondatokbeli előfordulását a következő táblázat 
szemlélteti (l. 1. táblázat). 

 
 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 

i01 Jézus, 

to-

vább-

ment, 

látott 

szólt engem (Jézus

-nak) 

(Jézust),

Jézus-

sal, 

(Jézus

-nak a)

(Jézus

-nak a)

Meste-

retek, 

eszik 

Jézus, 

meg-

hallot-

ta, 

vála- 

szolt 

  akarok jöttem, 

hívjam 

i02 (onnan)            

i03 Máté  

nevű 

ember, 

ott ült 

neki kövess az, 

felállt,

nyo-

má-

ba^sze

gődött

vendé-

gül^ 

látta, 

(Máté-

nak a)

       

i04 vámnál            

i05     házá-

ban, 

(házá-

ba), 

(házá-

ban) 

       

i06     sok 

vámos

odajött

 vámo-

sokkal
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 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 

i07     (sok) 

bűnös

odajött

 bűnö- 

sökkel

    bűnö- 

söket 

i08     ta-

nítvá-

nyai-

val 

tanít-

ványa-

itól 

(tanít-

ványo-

ké) 

     

i09     asztal-

hoz^ 

^tele-

pedett

       

i10      látva,  

farize-

usok, 

meg-

kér-

dezték

   menje-

tek, 

tanul-

játok^

^meg 

  

i11         egész-

sége-

seknek 

   

i12         bete-

geknek

   

i13         orvos,

kell  

   

i14           irgal-

massá-

got 

 

i15           áldo-

zatot 
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4. A koreferenciaindexek végleges reprezentációinak megállapításához minimá-
lisan a következő kérdéseket kell elemezni:  
 az indexek értelmezésének megalkotásánál milyen esetben van szükség olyan 
(vagy azokhoz hasonló) kifejezésekre, amelyeket én zárójelben adtam meg; 
 valóban hasznos-e/szükséges-e olyan esetekben külön indexeket bevezetni, 
mint amilyenekben az „i05” és „i08” indexeket bevezettem; 
 hasznos-e/lehet-e olyan esetekben egyetlen indexet alkalmazni, mint amilye-
nekben az „i07” indexet alkalmaztam. 

Mind a szövegmondat-, mind a koreferenciaindex-reprezentációk kérdései 
azonban véglegesen csak nagyobb mennyiségű (és változatos jellegű) szöveg-
anyag elemzési eredményei alapján válaszolhatók meg.  
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