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4. 
Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk 

Példaszöveg: egy ételrecept 
DOMONKOSI ÁGNES 

 
Az ételrecept speciális szövegtípus: célja mindig egy adott ételféleség elkész-

ítésének bemutatása. Általában az elkészítéshez szükséges dolgok felsorolásával 
indul, majd cselekvések folyamatát írja le, ezáltal az ilyen jellegű szövegek 
szerkezete is nagymértékben hasonló. E szövegtípus elkülönítése tehát strukturá-
lis, funkcionális és pragmatikai kritériumok alapján egyaránt megtörténhet. 

Ebben a gyakorlati célú, követhetőségre törekvő szövegfajtában kimutatható 
koreferenciarelációkat a rizses csirkének Turós Lukács Lányok, asszonyok sza-
kácskönyve című művében megjelent receptje alapján vizsgálom meg. 

Elemzésemben a PETŐFI S. JÁNOS által megadott koreferenciaelemzési mód-
szer lépéseit követem. (l PETŐFI 1998.) Ennek megfelelően elsőként sorrendjü-
ket jelölő kódokat rendelek a recept szövegmondataihoz (K00-tól K09-ig). Ez-
után az egyes szövegmondatokat a belőlük, a verbális környezetükből és a világ-
ra vonatkozó tudásunkból levezethető elemekre utaló verbális elemekkel 
egészítem ki úgy, hogy mindegyik önálló információegységet képezzen 
(K00/&vb – K09/&vb), ezáltal explicit formában jelenik meg a szövegmondatok 
közötti koreferenciarelációk összessége. A szövegmondatok szintaktikai és 
koreferenciális elemzését az egyes mondatokhoz tartozó kommentárokban köz-
löm. A kiegészített szövegmondatok koreferáló elemeit koreferenciaindexekkel 
látom el (i01 – i13), majd létrehozom az egyes szövegmondatok 
koreferenciaindexekkel kiegészített változatát (K00/&ind – K09/&ind). Végül 
táblázatban próbálom meg áttekinthetővé tenni a szöveg koreferenciarelációit. 
Annak jelzésére, hogy az adott szövegmondat több elemét egyetlen össze-
tevőnek tekintem, konkatenációjelet („^”) használok. 

E szövegmondat- és koreferenciaindex-reprezentációk létrehozása során fel-
merülő kérdések és nehézségek felszínre hozhatják a szövegszerűséget nagymér-
tékben meghatározó referenciaazonosság értelmezésének problémáit, másrészt 
ez a jelölési rendszer oly módon jeleníti meg egyes szövegek koreferen-
ciarelációit, hogy összevethetővé válnak a különböző szövegtípusokra jellemző 
sajátosságok is. 
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Ve: 
 
RIZSES CSIRKE 
 
A felvagdalt csirkét  6 deka zsíron a 
15 deka gombával és a 10 dekányi 
apró kockákra vágott zöldséggel 
megpirítjuk. Ha a csirke megpirult, 
annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, 
majd fedő alatt puhára pároljuk. 15 
deka rizst jól megmosunk, s ráönt-
jük a csirkére. Annyi vízzel ereszt-
jük fel, hogy a rizst ellepje, és 1 
evőkanálnyi finomra vágott zöldpet-
rezselyemmel, csipetnyi sóval és tö-
rött borssal ízesítjük, majd lassú 
főzéssel pároljuk. Igen ajánlatos a 
párolást sütőben befejezni. Tálalás 
előtt zsírral kikent formába tesszük, 
és a sütőben kicsit felmelegítve tálra 
borítjuk. Reszelt sajttal meghintjük, 
és pirított csirkemájszeletekkel dí-
szítve adjuk asztalra. Ugyanígy ké-
szíthetjük el a rizses sertéshúst is. 

Hozzávalók:  
1 csirke,  
6 dkg zsír,  
15 dkg gomba, 
10 dkg zöldborsó,  
10 dkg zöldség,  
15 dkg rizs, 
1 evőkanálnyi zöldpetrezselyem,  
csipetnyi só,  
törött bors,  
kevés reszelt sajt. 
 

 
 
Ve [K00-K09]: 
 
[K00]RIZSES CSIRKE [K01]Hozzávalók: 1 csirke, 6 dkg zsír, 15 dkg gom-
ba, 10 dkg zöldborsó, 10 dkg zöldség, 15 dkg rizs, 1 evőkanálnyi zöldpetrezse-
lyem, csipetnyi só, törött bors, kevés reszelt sajt. [K02]A felvagdalt csirkét 6 
deka zsíron a 15 deka gombával és a 10 dekányi apró kockákra vágott zöldséggel 
megpirítjuk. [K03]Ha a csirke megpirult, annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, 
majd fedő alatt puhára pároljuk. [K04]15 deka rizst jól megmosunk, s ráöntjük a 
csirkére. [K05]Annyi vízzel eresztjük fel, hogy a rizst ellepje, és 1 evőkanálnyi 
finomra vágott zöldpetrezselyemmel, csipetnyi sóval és törött borssal ízesítjük, 
majd lassú főzéssel pároljuk. [K06]Igen ajánlatos a párolást sütőben befejezni. 
[K07]Tálalás előtt zsírral kikent formába tesszük, és a sütőben kicsit felmelegítve 
tálra borítjuk. [K08]Reszelt sajttal meghintjük, és pirított csirkemájszeletekkel 
díszítve adjuk asztalra. [K09]Ugyanígy készíthetjük el a rizses sertéshúst is. 
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[K00]RIZSES CSIRKE 
[K00/&vb]: 
(A) rizses^csirke (elkészítése) 

 
Kommentár: 

A szövegegész címeként szolgáló első szövegmondat kiegészítését elképzelhetőnek 
tartom a világra és az adott szövegtípusra vonatkozó ismereteink alapján: mivel tudjuk, 
hogy egy-egy ilyen szöveg mindig az adott étel elkészítéséhez szükséges információkat 
tartalmazza, s ezt a tudásunkat erősíti a  verbális környezet egésze is. 
 

A kiegészített szövegmondat egy kifejezéséhez célszerű koreferenciaindexet 
rendelni: 

i01= rizses csirke. 
 

[K00/&ind]: 
(A) rizses^csirke[=i01] (elkészítése). 

 
 
[K01]Hozzávalók: 1 csirke, 6 dkg zsír, 15 dkg gomba, 10 dkg zöldborsó, 10 
dkg zöldség, 15 dkg rizs, 1 evőkanálnyi zöldpetrezselyem, csipetnyi só, tö-
rött bors, kevés reszelt sajt. 

[K01/&vb]: 
Hozzávalók (a rizses csirkéhez/ a rizses csirke elkészítéséhez):(COP) 

1^csirke, 6^dkg^zsír, 15^dkg^gomba, 10^dkg^zöldborsó, 10^dkg^zöldség, 
15^dkg^rizs, 1^evőkanálnyi^zöldpetrezselyem, csipetnyi^só, (csipetnyi)^ tö-
rött^bors, kevés^reszelt^sajt. 
 
Kommentár: 

Elsőként az szorul magyarázatra, hogy miért ezt a szövegmondatot tekintem a címet 
követő, második szövegmondatnak. A szöveg fizikai manifesztációját két különböző 
betűtípussal szedett szövegrész jelenti: a két szövegrész közül a jobb oldalra, vastagított 
betűvel szedettet értelmezem a címet követő egységként. Önmagában a szöveg egészének 
képi elrendezése nem szolgáltatna elegendő okot erre, hiszen a balról jobbra haladó 
írásmódban ez a később olvasott szövegrész. Az ételrecept műfajára vonatkozó ismerete-
ink, a vastagított betűk, és az a tény, hogy az ebben a szövegmondatban névelő nélkül 
felsorolt dolgok a további szövegmondatokban már gyakran határozott névelős formában 
fordulnak elő, vagyis feltételezhető korábbi előfordulásuk, mind erősítik a második szö-
vegmondatként történő értelmezés jogosságát. 

A szövegmondat névszói állítmányaként értelmezem a hozzávalók kifejezést, mivel 
szemantikailag tágabb fogalmat jelöl, mint az utána felsorolt kifejezések. A szövegmon-
datban feltételezhetünk egy ‘nulla fokú’ létigei kopulát is, amely lehetővé teszi a névszói 
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tagok egymásra vonatkozását. A szövegmondat kiegészített változatában ezt COP rö-
vidítéssel, zárójelben ábrázoltam, mivel a szövegmondatban szereplő kettőspont kopula-
helyettesítő elemként is értelmezhető, ennek kiegészítése a kopula. 

A névszói állítmány szóösszetételének első eleme, a „hozzá-” személyes névmási ha-
tározóragos alak: ez a névmás kiegészítésre szorul; antecedense a K00 alapján egyér-
telműen a „rizses csirke” jelzős szerkezet. 

A szövegmondat alanyi része felsorolás: mennyiség- és minőségjelzős főnevek hal-
mozása. 

A törött bors kifejezésen kívül a felsorolás minden eleme kvantifikálva van, ezért 
valószínűsíthető, hogy a felsorolás előző tagjához tartozó csipetnyi jelzőt erre a kifeje-
zésre is vonatkoztathatjuk; vagyis a verbálisan egyszer szereplő elemet két különböző 
egységhez is tartozónak tekintem, ezért a szövegmondat kiegészített változatában ismé-
telten szerepel.  
 

A szövegmondat alanyi részét képező felsorolás mindegyikéhez egy-egy ko-
referenciaindexet rendelhetünk: 

i02 = 1 csirke, 
i03 = 6 dkg zsír, 
i04 = 15 dkg gomba, 
i05 = 10 dkg zöldség, 
i06 = 15 dkg rizs, 
i07 = 1 evőkanálnyi zöldpetrezselyem, 
i08 = csipetnyi só, 
i09 = (csipetnyi) törött bors, 
i10 = kevés reszelt sajt. 

 
Sajátos kivételt jelent a felsorolt elemek között a 10 dkg zöldborsó kifeje-

zés: az ételrecept szövegműfaját ismerve ugyanis feltételezhetnénk, hogy a hoz-
závalókként bemutatott elemek mindegyikének lesz a szövegben postcedense, 
azonban ez a kifejezés a további szövegmondatok egyetlen elemének sem ante-
cedense, ezért nem rendelek hozzá koreferenciaindexet. 

 
[K01/&ind]: 
Hozzá[i01]valók :(COP) [i02], [i03], [i04], [i05], [i06], [i07], [i08], [i09], 

[i10] 1^csirke[=i02], 6^dkg^zsír[=i03], 15^dkg^gomba[=i04], 10^dkg^zöld-
borsó, 10^dkg^zöldség[=i05], 15^dkg^rizs[=i06], 1^evőkanálnyi^zöldpetrezse-
lyem[=i07], csipetnyi^só[=i08], (csipetnyi)^törött^bors[=i09], kevés^re-
szelt^sajt[=i10]. 
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[K02]A felvagdalt csirkét 6 deka zsíron a 15 deka gombával és a 10 dekányi ap-
ró kockára vágott zöldséggel megpirítjuk. 

[K02/&vb]: 
A^felvagdalt^csirkét 6^deka^zsíron a 15^deka^gombával és a 10^deká-

nyi^apró^kockára^vágott^zöldséggel megpirítjuk (mi = azon személyek együtte-
se, akik a receptet meg akarják valósítani). 
 
Kommentár: 

A „megpirítjuk” állítmány tárgyi argumentumának az a felvagdalt csirkét kifejezés 
felel meg, ezt egyértelműen mutatja a „-t” tárgyragja. 

Az állítmányhoz tartozik még ezen kívül egy „-on” határozóragos helyhatározó:  6  
deka zsíron, és két „-val/-vel” határozóragos társhatározó: a 15 deka gombával, 10 de-
kányi apró kockára vágott zöldséggel. 

A „csirke”, a „6 deka zsíron”, „a 15 deka gombával” és a „10 dekányi apró kockára 
vágott zöldséggel” kifejezéseknek verbális megjelenési formájukban is csaknem azonos 
antecedensük van a K01 szövegmondatban. 

A  megpirítjuk  állítmányt, vagyis a „megpirít” ige többes szám első személyű alak-
ját a nyelvre vonatkozó ismereteink alapján ki kell egészítenünk a személyes névmás 
megfelelő alakjával. Ebben az esetben a többes szám első személyű személyes névmás 
speciális használatáról van szó, általános alanyt fejez ki; világra vonatkozó ismereteink 
alapján azt is tudjuk, hogy azon személyek együtteséről van szó, akik a receptet meg 
akarják valósítani. 
 

Ahhoz, hogy e szövegmondat indexekkel kiegészített változatát reprezentál-
hassuk szükségesnek látszik egy újabb koreferenciaindex bevezetése is. Ezt kur-
zívan jelöltem, mivel verbális formában egyáltalán nem szerepel a szövegben: 

i11 = mi = azon személyek együttese, akik a receptet meg akarják valósítani. 
 

[K02/&ind]: 
A^felvagdalt^csirké[i02]t 6^deka^zsír[i03]on a 15^deka^gombá[i04]val és a 

10^dekányi^apró^kockára^vágott^zöldség[i04]gel megpirítjuk[i11]. 
 
 
[K03]Ha a csirke megpirult, annyi^vizet öntünk rá, hogy ellepje, majd fedő alatt 
puhára pároljuk. 

[K03/&vb]: 
Ha a csirke megpirult, annyi^vizet öntünk (mi = azon személyek együttese, 

akik a receptet meg akarják valósítani) rá (a csirkére, az eddigi műveletek utáni 
állapotban), hogy ellepje (a víz) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapot-
ban), majd fedő^alatt puhára pároljuk (mi = azon személyek együttese, akik a 
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receptet meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapot-
ban). 
 
Kommentár: 

A szövegmondat első tagmondatában az egyes szám harmadik személyű állítmány: 
megpirult, alanya a közvetlenül előtte álló csirke. 

Az ’önt vki vmit vhová’ igéből létrehozott öntünk állítmány alanyát ismét a többes 
szám első személyű személyrag jelzi, csak ebben jut impliciten kifejezésre, ezért itt a 
nyelvre vonatkozó ismereteink alapján végezhetünk verbális kiegészítést. 

Az ehhez tartozó tárgyi argumentumnak megfelelő kifejezés az annyi vizet, ezt egy-
értelműen jelzi a „-t” tárgyrag. 

A vhová argumentumnak megfelelő kifejezés az egyes szám harmadik személyre uta-
ló rá. E kifejezés antecedensének az eddig előfordult nominális elemek közül a „csirke” 
szót tekinthetjük, az adott szövegmondat szintaktikai/szemantikai szerkezete alapján. 

Az ’ellep vmi vmit’ ige ellepje alakja egyes szám harmadik személyű, tárgyas ragozá-
sú, felszólító módú állítmányának alanya a szövegmondat szintaktikai/szemantikai elem-
zése alapján a „víz” kifejezés, tárgyi argumentuma pedig a „csirke”. 

A ’párol vki vmit’ ige pároljuk formájának, a többes szám első személyű, tárgyas ra-
gozású állítmánynak az alanya az igei személyragban jut kifejezésre, ezért a nyelvre vo-
natkozó tudásunk alapján tehetünk verbális kiegészítéseket. Az állítmány tárgyi argumen-
tuma a szövegmondat elemzése alapján ugyancsak a „csirke” kifejezés. 

Az ételkészítés folyamatában a „csirke” szó, illetve az igéknek ezzel a kifejezéssel 
verbálisan kiegészített argumentumhelyei változó valóságdarabra utalnak. Az ebben a 
szövegmondatban szereplő „csirke” szónak megfeleltethető valóságdarab már a „K02” 
szövegmondatban leírt műveletek eredménye: tehát ugyanaz a verbális elem, illetve ver-
bális kiegészítés részben módosult valóságdarabra utal. Mivel az egész szöveg a csirkére 
irányuló műveletsort ír le, ez a probléma folyamatosan jelen van a szöveg koreferen-
ciarelációinak vizsgálata során. Ezt a jelenséget a verbális kiegészítések során úgy jele-
níthetjük meg, hogy ezt a verbális elemet minden esetben ’az eddigi műveletek utáni ál-
lapotban’ megszorítással látjuk el. A koreferenciainexekkel ellátott reprezentációkban 
pedig, itt és a további szövegmondatokban is, úgy próbálom meg ezt ábrázolni, hogy a 
„csirke” kifejezéshez rendelt koreferenciaindexet alsó indexekkel egészítem ki: az alsó 
indexben mindig annak a szövegmondatnak a jele szerepel, amelyben leírt műveletek 
eredményével kibővült a szó jelentése. Ha — mint ebben az esetben is — egy szöveg-
mondaton belül több művelet eredményével bővül a jelentés, az ezeket a műveleteket 
jelölő kifejezéseket betűjellel látom el, s ezt a betűjelet szintén beépítem az alsó indexbe. 
A „K03” szövegmondatban célszerűnek látszik betűjellel ellátni a „megpirult” (a)  és a 
„pároljuk” (b) kifejezéseket. 
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A szövegmondat indexekkel kiegészített reprezentálásához elképzelhető egy 
újabb koreferenciaindex felvétele is: 

i12 = víz. 
 
[K03/&ind]: 
Ha a csirke[i02K02] megpirult[i02K02] (a), annyi^viz[=i12]et öntünk[i11] 

rá[i02K02], hogy ellepje[i12|i02K02], majd fedő^alatt puhára párol-
juk[i11|i02K02,K03a] (b). 
 
 
[K04]15 deka rizst jól megmosunk, s ráöntjük a csirkére. 

[K04/&vb]: 
15^deka^rizst jól megmosunk (mi = azon személyek együttese, akik a recep-

tet meg akarják valósítani), s ráöntjük (mi = azon személyek együttese, akik a 
receptet meg akarják valósítani) (a rizst, az eddigi műveletek utáni állapotban) 
a^csirkére (az eddigi műveletek utáni állapotban). 
 
Kommentár: 

A ’megmos vki vmit’ ige megmosunk alakja, amely többes szám első személyű állít-
mány, személyragjában impliciten tartalmazza az alanyt. 

Az állítmány vmit argumentuma a 15 deka rizst kifejezés, amit „-t” tárgyragja egyér-
telműen jelez. 

A ’ráönt vmit vmire’ ige többes szám első személyű tárgyas ragozású ráöntjük alak-
jának alanyát, mivel a személyrag impliciten tartalmazza, a nyelvről való tudásunk alap-
ján verbálisan is kiegészíthetjük. 
Az állítmány vmit argumentumának megfelelő kifejezés a szövegmondat szerkeze-
ti/szintaktikai elemzése alapján a szövegmondatban szereplő másik állítmányhoz tarozó 
ott verbálisan is kifejezett rizst szó, a K04 második tagmondatában e mondatösszetevő 
megismétlése azt a célt szolgálja, hogy ez az „s” utáni rész is ‘önmagában teljes egész’-et 
képezzen. A „rizs” szóhoz rendelhető valóságdarab azonban módosult, a „K03” szöveg-
mondat kommentálásakor leírt a „csirke” kifejezéséhez rendelhető valóságdarab módosu-
lásához hasonló módon. E jelenség reprezentálásához szükséges a „megmosunk” kifeje-
zés betűjellel való ellátása (a). A további szövegmondatok koreferenciaindexekkel ellá-
tott reprezentációjához célszerűnek látszik a „ráöntjük” kifejezés betűjellel való megjelö-
lése is (b). 

Az állítmány vmire argumentumának megfelelő kifejezés az a csirkére, amit a kifeje-
zés „-re” határozóragja és szövegmondatbeli helye tesz egyértelművé. A kifejezés itt is-
mét módosult valóságdarabnak feleltethető meg.  
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[K04/&ind]: 
15^deka^rizs[i06]t jól megmosunk[i11](a), s ráöntjük[i11|i06K04a](b) a^csir-

ké[i02K02,K03a,b]re. 
 
 
[K05]Annyi vízzel eresztjük fel, hogy a rizst ellepje, és egy evőkanálnyi finom-
ra vágott zöldpetrezselyemmel, csipetnyi sóval és törött borssal ízesítjük, majd 
lassú főzéssel pároljuk. 

[K05/&vb]: 
Annyi^vízzel eresztjük^fel (mi = azon személyek együttese, akik a receptet 

meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapotban), hogy 
a^rizst (az eddigi műveletek utáni állapotban) ellepje (a víz), és egy^evőkanál-
nyi^finomra^vágott^zöldpetrezselyemmel, csipetnyi^sóval és (csipetnyi)^tö-
rött^borssal ízesítjük (mi = azon személyek együttese, akik a receptet meg akar-
ják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapotban), majd las-
sú^főzéssel pároljuk (mi = azon személyek együttese, akik a receptet meg akar-
ják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapotban). 
 
Kommentár: 

A ’felereszt vki vmit vmivel’ igéből létrehozott eresztjük fel állítmány személyragja 
alapján verbálisan is kiegészíthetjük a szövegmondatot az állítmányhoz tartozó alannyal. 

A vmivel argumentum szerepét betöltő kifejezés — „-vel” határozóragja alapján — a 
közvetlenül az állítmány előtt álló annyi vízzel kifejezés. 

Az ’ellep vmi vmit’ igéből létrehozott ellepje állítmány egyes szám harmadik szemé-
lyű személyragjával kifejezett alanyának antecedense az ugyancsak a K05-ben található 
„vízzel” kifejezés. 

A tárgyi argumentum szerepét az a rizst kifejezés tölti be, az eddigi műveletek ered-
ményével kiegészült jelentésben; tárgyi szerepét „-t” ragja egyértelműen jelzi. 

Az ’ízesít vki vmit vmivel’ ige állítmányi funkciót betöltő ízesítjük alakjához tartozó 
alany ismét impliciten jelenik meg a személyragban: a szövegmondatot a nyelvre vonat-
kozó tudásunk alapján egészíthetjük ki. 

A vmivel argumentumnak az egy evőkanálnyi finomra vágott zöldpetrezse-
lyemmel, a csipetnyi sóval és a törött borssal kifejezések felelnek meg, ezt egy-
értelműen jelzi a jelzős szerkezetek „-val/-vel” határozóragja. 

A ’párol vki vmit’ igéből létrehozott többes szám első személyű pároljuk formájában 
a személyrag implicit alanyt tartalmaz, amit verbálisan kiegészíthetünk. 

A lassú főzéssel  határozóragos kifejezés ugyanehhez az állítmányhoz tartozó módha-
tározói funkciót tölt be. 

A ’felereszt vki vmit vmivel’ igéből létrehozott állítmány tárgyi argumentumának 
megfeleltethető kifejezés a K04 alapján lehet a „csirke”, ismét módosult jelentésben; 
ugyanez a helyzet az ’ízesít vki vmit vmivel’ igéből és a ’párol vki vmit’ igéből létrehozott 
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állítmány tárgyi argumentumával is. A „csirke” kifejezés jelentése itt szintén egy szö-
vegmondaton belül is módosul, hiszen az egymást követő tagmondatok műveletei mind a 
csirkére irányulnak. Ezért az „eresztjük fel” (a), „ízesítjük” (b), „pároljuk” (c) kifejezé-
sek betűjellel való ellátása célszerűnek látszik. 

A mondatban szereplő „vízzel” kifejezés és (a víz) verbális kiegészítés sem 
koreferens a „K03” szövegmondat azonos verbális megjelenésű elemeivel, hiszen világra 
vonatkozó tudásunk alapján tudjuk, hogy azonos anyagra, de nem azonos valóságdarabra 
vonatkoznak. Ezért egy új koreferenciaindex bevezetése szükséges, ez az azonos verbális 
elem koreferenciaindexének változata:  

i12’ = víz. 
 

[K05/&ind]: 
Annyi^víz[=i12’]zel eresztjük^fel[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b](a), hogy 

a^rizs[i06K04a,b]t ellepje[i12’|i06K04a,b], és egy^evőkanálnyi^finomra^vágott^zöld-
petrezselyem[i07]mel, csipetnyi^só[i08]val és törött^bors[i09]sal ízesít-
jük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a](b), majd lassú^főzéssel pároljuk[i11|i02K02,K03a,b,-

K04a,b,K05a,b](c). 
 
 
[K06]Igen ajánlatos a párolást sütőben befejezni. 

[K06/&vb]: 
Igen ajánlatos a párolást (a csirkéét, az eddigi műveletek utáni állapotban) 

sütőben befejezni. 
 
Kommentár: 

Pusztán a nyelvre vonatkozó tudásunk, vagyis a szövegmondat szintaktikai elemzése 
alapján a szövegmondatot egésznek is érezhetnénk, a fent jelölt verbális kiegészítés a 
világra vonatkozó ismereteinkből történhet meg. Ez a kiegészítés azért látszik célsze-
rűnek, mivel ebben kifejeződik a szövegmondatnak a megelőző szövegmondatokhoz való 
viszonya, ezáltal válik reprezentálhatóvá a meglévő koreferenciális kapcsolódás. 

 
Egy új (ko)referenciaindex bevezetése is elképzelhető ebben a szövegmon-

datban: 
i13 = sütő. 

 
[K06/&ind]: 
Igen ajánlatos a párolást (az [i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c]ét) sütő[=i13]ben befe-

jezni. 
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[K07]Tálalás előtt zsírral kikent formába tesszük, és a sütőben kicsit felmelegít-
ve tálra borítjuk. 

[K07/&vb]: 
Tálalás^előtt zsírral^kikent^formába tesszük (mi = azon személyek együttese, 

akik a receptet meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni ál-
lapotban), és a^sütőben^kicsit^felmelegítve tálra borítjuk (mi = azon személyek 
együttese, akik a receptet meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek 
utáni állapotban). 
 
Kommentár: 

A ’tesz vki vmit vhová’ ige többes szám első személyű tesszük alakjának alanyát a 
személyragba foglaltak alapján egészíthetjük ki verbálisan. 

A vhová argumentumnak „-ba” határozóragja alapján a zsírral kikent formába kife-
jezés feleltethető meg. 

A „tesszük„ állítmányhoz egy névutós kifejezés is kapcsolódik időhatározói funkció-
ban: tálalás előtt. 

A ’borít vki vmit vhová’ ige állítmányi funkciót betöltő ragozott alakja, a borítjuk 
szintén személyragjába foglaltan tartalmazza az alanyt, amit a mondat kiegészített válto-
zatában itt is megjelenítünk verbálisan. 

A vhová argumentumnak a közvetlenül az állítmány előtt álló tálra „-ra” határozóra-
gos alak feleltethető meg. 

A sütőben kicsit felmelegítve kifejezés egésze ehhez az állítmányhoz kapcsolódik.  
A vmit argumentumhelye a K07-ben egyik állítmány mellett sincs verbálisan betöltve, 

a K04, K05, K06 alapján azonban a ’csirke, az eddigi műveletek utáni állapotban’ kifeje-
zéssel egészíthetjük ki verbálisan ezt a szövegmondatot.  

A szövegmondat mindkét állítmányához kapcsolódva külön-külön kiegészítéseket 
végeztem ugyanazokkal az elemekkel, azért, hogy mindkét tagmondat ‘önmagában teljes 
egész’-et képezzen, illetve azért, mert bár a verbális kiegészítés azonos, a szövegmon-
datban leírt műveletek eredményeképp már nem teljesen azonos valóságdarabra utal. 

A szövegmondat „zsírral” kifejezése világra vonatkozó tudásunk alapján nem azonos 
a „K01”, „K02” szövegmondatokban verbálisan azonos megjelenésű kifejezésekkel, csu-
pán azonos anyagra, de nem azonos valóságdarabra utalnak. 

Célszerűnek látszik betűjellel ellátni a „tesszük” (a), „felmelegítve” (b), „borítjuk” (c) 
szavakat. 
 

[K07/&ind]: 
Tálalás^előtt zsírral^kikent^formába tesszük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c,-

K06](a), és a sütő[i13]ben^kicsit^felmelegítve(b) tálra borítjuk[i11|i02K02,K03a,b,-

K04a,b,K05a,b,c,K06,K07a,b](c). 
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[K08] Reszelt sajttal meghintjük, és pirított csirkemájszeletekkel díszítve adjuk 
asztalra. 

[K08/&vb]: 
Reszelt^sajttal meghintjük (mi = azon személyek együttese, akik a receptet 

meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni állapotban), és 
pirított^csirkemájszeletekkel^díszítve adjuk (mi = azon személyek együttese, 
akik a receptet meg akarják valósítani) (a csirkét, az eddigi műveletek utáni ál-
lapotban = rizses csirkét) asztalra. 
 
Kommentár: 

A ’meghint vki vmit vmivel’ ige többes szám első személyű ragozott alakja meghint-
jük, melynek alanya a személyragban impliciten jelzett, verbálisan ez alapján egészít-
hetjük ki.   

A vmit argumentumhelye ugyanúgy, mint a K05 és a K07 esetében verbálisan betöl-
tetlen, a K05, K06, K07 szerkezeti/szintaktikai elemzése alapján azonban ismét a ’csirke, 
az eddigi műveletek utáni állapotban’ kifejezéssel egészíthetjük ki. 

A vmivel argumentumhelyét a reszelt sajttal kifejezés tölti be, amit „-val” határozó-
ragja egyértelműen jelez. 

Az ’ad vki vmit’ ige adjuk ragozott formájának alanyi és tárgyi argumentuma eseté-
ben ugyanaz a helyzet, mint a szövegmondat másik állítmányánál: ugyanazokat a 
kiegészítéseket kell megtenni, szükség van azonban a külön-külön verbális kiegészítésre, 
azért, hogy mindkét tagmondat ‘önmagában is teljes egész’-et alkosson, illetve mert az 
előző tagmondatban leírt cselekvések miatt ugyanaz a verbális kiegészítés már nem telje-
sen azonos valóságdarabra utal. Mindkét állítmányt célszerű betűjellel ellátni: „meghint-
jük” (a), „adjuk” (b). 

A ’csirke, az eddigi műveletek után’ kifejezést e szövegmondat második részében a 
világról való tudásunk alapján egyenlővé tehetjük a ’rizses csirke’ kifejezéssel, hiszen a 
rizses csirke elkészüléséhez szükséges összes művelet után már ugyanarra a valóságda-
rabra vonatkoznak. 

Az „ad” igéhez ebben az esetben az irányulás kifejezésére nem a vkinek, hanem a 
’vhová’ argumentum tartozik: ennek helyét „-ra” határozóragja alapján a közvetlenül az 
állítmány után álló asztalra kifejezés tölti be. 

Az „adjuk” állítmányhoz tartozik egy határozói igenévvel és annak vonzatával kifeje-
zett módhatározó is: pirított csirkemájszeletekkel díszítve. A határozói igenévben kife-
jezett cselekvés szintén a csirkével elvégzett műveletet fejez ki, ezért ezt is betűjellel 
jelölöm (b) . 
 

[K08/&ind]: 
Reszelt^sajt[i10]tal meghintjük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c,K06,K07a,b,c](a), és pi-

rított^csirkemáj-szeletekkel^díszítve(b) adjuk[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,a,,K06,-

K07a,b,a,K08ab(=i01)](c) asztalra. 
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[K09]Ugyanígy készíthetjük el a rizses sertéshúst is. 
[K09/&vb]: 
Ugyanígy (ahogy a rizses csirkét elkészítettük) készíthetjük el (mi = azon 

személyek együttese, akik a receptet meg akarják valósítani) a^rizses^sertéshúst 
is. 
 
Kommentár: 

A szövegmondat módhatározója: ugyanígy szoros értelemben véve nem referáló 
elem, azonban a szöveg egészére visszautal, a verbális kiegészítést csak a teljes szöveg 
ismerete teszi lehetővé. Ez az egyetlen szó azt az utasítást foglalja magában, hogy az 
„i01” koreferenciaindexű elemeket helyettesítsük a „rizses sertéshús”, az „i02” indexű 
elemeket pedig a „sertéshús” kifejezésekkel. 

Az ’elkészít vki vmit’ igéből létrehozott készíthetjük el forma alanyát a személyrag 
alapján egészíthetjük ki verbálisan is, szükségességet kifejező általános alanyi funkciója 
megmarad a többes szám első személyű személyes névmásnak, de a neki megfeleltethető 
valóságdarab módosul, hiszen már egy másik receptről van szó. 

Az állítmány vmit argumentumának helyét pedig az a rizses sertéshúst kifejezés tölti 
be, amit egyértelműen jelez „-t” tárgyragja és szövegmondatbeli helye is. 
 

[K09/&ind]: 
Ugyanígy[K00K08] készíthetjük^el[i11] a^rizses^sertéshúst is. 

 
Azt a sajátos relációt, hogy az „ugyanígy” kifejezés az összes addigi szö-

vegmondat egészére utal vissza próbáltam meg a fenti módon reprezentálni. 
 

A szövegben megjelenő koreferenciarelációk összességét a koreferenciain-
dexekkel ellátott reprezentációk összesítése, a koreferenciaindexek jegyzéke és 
egy táblázatba helyezett koreferenciaháló is szemléltetheti. 
 
A szövegben kijelölt koreferenciaindexek jegyzéke: 

i01 = rizses csirke, 
i02 = 1 csirke, 
i03 = 6 dkg zsír, 
i04 = 15 dkg gomba,  
i05 = 10 dkg zöldség, 
i06 = 15 dkg rizs, 
i07 = 1 evőkanálnyi zöldpetrezselyem, 
i08 = csipetnyi só, 
i09 = törött bors, 
i10 = kevés reszelt sajt, 
i11 = mi = azon személyek együttese, akik a receptet meg akarják valósítani 
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i12 = víz, 
i12’ = víz, 
i13 = sütő. 
 

A teljes szöveg indexekkel ellátott reprezentációja: 
 
Ve/&ind: 
 

[K00/&ind]: 
(A) rizses^csirke[=i01] (elkészítése). 

 
[K01/&ind]: 
Hozzá[i01]valók: 1^csirke[=i02], 6^dkg^zsír[=i03], 15^dkg^gomba[=i04], 

10^dkg^zöldség[=i05], 15^dkg^rizs[=i06], 1^evőkanálnyi^zöldpetrezse-
lyem[=i07], csipetnyi^só[=i08], törött^bors[=i09], kevés^reszelt^sajt[=i10]. 
 

[K02/&ind]: 
A^felvagdalt^csirké[i02]t 6^deka^zsír[i03]on a 15^deka^gombá[i04]val és a 

10^dekányi^apró^kockára^vágott^zöldség[i04]gel megpirítjuk[i11]. 
 

[K03/&ind]: 
Ha a csirke[i02K02] megpirult[i02K02] (a), annyi^viz[=i12]et öntünk[i11] 

rá[i02K02], hogy ellepje [i12|i02K02], majd fedő^alatt puhára párol-
juk[i11|i02K02,K03a] (b). 

 
[K04/&ind]: 
15^deka^rizs[i06]t jól megmosunk[i11](a), s ráöntjük[i11|i06K04a](b) a^csir-

ké[i02K02,K03a,b]re. 
 

[K05/&ind]: 
Annyi^víz[=i12’]zel eresztjük^fel[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b](a), hogy 

a^rizs[i06K04a,b]t ellepje[i12’|i06K04a,b], és egy^evőkanálnyi^finomra^vá-
gott^zöldpetrezselyem[i07]mel, csipetnyi^só[i08]val és törött^bors[i09]sal íze-
sítjük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a](b), majd lassú^főzéssel pároljuk[i11|i02K02,K03a,b,-

K04a,b,K05a,b](c). 
 
[K06/&ind]: 
Igen ajánlatos a párolást (az [i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c]ét) sütő[=i13]ben befe-

jezni. 
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[K07/&ind]: 
Tálalás^előtt zsírral^kikent^formába tesszük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b.c,-

K06](a), és a sütő[i13]ben^kicsit^felmelegítve(b) tálra borítjuk[i11|i02K02,K03a,b,-

K04a,b,K05a,b,c,K06,K07a,b](c). 
 
[K08/&ind]: 

Reszelt^sajt[i10]tal meghintjük[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c,K06,K07a,b,c](a), és pirí-
tott^csirkemájszeletekkel^díszítve(b) adjuk[i11|i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,a,K06,K07a,b,a,-

K08ab(=i01)](c) asztalra. 
 

[K09/&ind]: 
Ugyanígy[K00K08] készíthetjük^el[i11] a^rizses^sertéshúst is. 

 
Látványosan jeleníti meg a szöveg koreferenciális kifejezéseit és a korefe-

renciarelációit a következő táblázat (1. táblázat): 
 
 K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 

i01 (a)^ri-

zses^ 

^csirke 

hozzá-

valók 

      (rizses^ 

^csirkét) 

 

i02  1^csir-

ke 

csirkét csirke, 

megpi-

rult, rá 

csirkére (csirkét),

(csirkét),

(csirkét)

(csirké-

ét) 

(csirkét),

(csirkét)

(csirkét), 

(csirkét) 

 

i03  6^dkg^ 

^zsír 

zsíron        

i04  15^dkg^

^gomba 

gombá-

val 

       

i05  10^dkg^

^zöld-

ség 

zöld-

séggel 

       

i06  15^dkg^

^rizs 

  rizst rizst     

i07  1^evő-

kanál-

nyi^ 

^zöld-

petre-

zselyem 

   zöldpet-

rezse-

lyem-

mel 

    

i08  csipet-

nyi^só 

   sóval     
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 K00 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 

i09  törött^ 

^bors 

   borssal     

i10  kevés^ 

^re-

szelt^ 

^sajt 

      sajttal  

i11   megpi-

rítjuk, 

(mi) 

öntünk, 

(mi), 

párol-

juk, 

(mi) 

megmo-

sunk, 

(mi), 

ráönt-

jük, 

(mi) 

ereszt-

jük fel, 

(mi), 

ízesít-

jük, 

(mi), 

párol-

juk, 

(mi) 

 tesszük,

(mi), 

borít-

juk, 

(mi) 

meghint-

jük, 

(mi), 

adjuk, 

(mi) 

készít-

het-

jük^el, 

(mi) 

i12    vizet, 

ellepje 

     

 

 

i12’      vízzel, 

ellepje 

    

i13       sütőben sütőben   

 
1. táblázat 

 
 
I. A szövegösszefüggés megterem-
tésében ebben a receptben nagy 
szerepe van: 

 
 
a) a „K01” szövegmondatban 

felsorolt hozzávalókkal korefe-
rens, azokhoz verbális megjelenési 
formájukat tekintve is hasonló 
kifejezéseknek; 

b) a szöveg állítmányaihoz 
csatlakozó többes szám első sze-
mélyű személyrag állandó ismét-
lődésének; 

 

II. A koreferencia ilyen megjelenési 
formái magyarázhatóak a szöveg tí-
pusával, az ételrecept műfajának sa-
játosságaival is: 

 
a) a recept követhetősége érdeké-

ben a szöveg elején felsorolt hozzá-
valók csaknem azonos módon meg-
nevezve ismétlődnek; 

 
b) az étel elkészítésének cselek-

véssorához tartozó alanyt világra vo-
natkozó tudásunk alapján az ételt el-
készíteni szándékozók csoportjára 
vonatkoztathatjuk; 
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c) annak, hogy az egymást kö-
vető szövegmondatokban részben 
módosul az azonos verbális meg-
jelenésű, illetve verbálisan azonos 
módon kiegészíthető elemekhez 
rendelhető valóságdarab. 

c) az ételkészítés folyamatának 
leírásáról lévén szó, mindig az étel 
már elkészült részére utal az azonos 
elem. 
 

 
A kommentárokban már jelzett, a koreferenciarelációk kielégítő repre-

zentálása érdekében megoldandó problémák: 
 A folyamatjelleg reprezentálása: az étel elkészítéséhez szükséges cselekvé-

sek ugyanarra a valóságdarabra irányulnak, viszont ez a valóságdarab épp a 
cselekvések eredményeképp folyamatosan változik. Egyazon koreferencia-
indexet alsó indexekkel láttam el a jelentés módosulásának érzékeltetésére.  

 Az anyagnevek koreferenciarelációinak kérdése: nem tekintem 
koreferensnek pl. a „K04” és a „K06” szövegmondatokban a verbálisan azo-
nos formában megjelenő „vizet” és „vízzel” kifejezéseket, hiszen a világra 
vonatkozó tudásunk alapján nem ugyanarról a vízről van szó, a kifejezések 
nem feleltethetők meg ugyanannak a valóságdarabnak. 

 A szöveg egészére való visszautalás reprezentálása: az „ugyanígy” határozó-
szó referenciájának kérdése. 
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