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5. 
Koreferenciális elemek és koreferenciarelációk 

Pédaszöveg: egy üzleti (reklám)levél 
 CS. JÓNÁS ERZSÉBET 

 
A szövegalkotó tényezők szövegnyelvészeti/szövegtani elemzésének és leírá-

sának aspektuális kidolgozása az általános és alkalmazott nyelvészet egyik fel-
adata. A szövegműfajok jellemzése e feltáró munkához járul hozzá. A vizsgálat 
során arra keressük a választ, hogy a nyelvekre és az adott szövegben, az üzleti 
levélben kifejezésre jutó valóságszeletre érvényesen milyen ismeretekre van 
szükség, s azokat milyen kombinációban kell alkalmazni, hogy a szerkesztettségi 
összefüggés, a koreferencialitás felfedhető legyen. Kérdésünk arra is irányul, 
hogy egy-egy koreferencialánc szövegbeli elemeit fel lehet-e cserélni, s ha igen, 
melyeket és miért. Ugyanakkor azt is vizsgáljuk, hogy a koreferencialánc elemei 
helyettesíthetők e más szövegelemekkel, melyek ezek az elemek, s miért áll fenn 
a helyettesíthetőség lehetősége.  

 
Az alábbiakban — PETŐFI S. JÁNOS elemzési modelljét és jelölési rendszerét 

követve (PETŐFI 1998) — bemutatunk egy 10 szövegmondatnyi magyar nyelvű 
szövegkorpuszt (Ve1). A számmal való jelölést azért tartjuk szükségesnek, mert 
a későbbiekben azonos szövegműfajbeli idegen nyelvű vehikulum elemzését is 
célszerű elvégezni, hogy a magyar szövegszerkesztés sajátosságait összevetés-
ben is kiütköztessük. Elemzésünk szövegegésze az üzleti levél szövegműfaján 
belül a r á b e s z é lő ,  s z e mé l y r e  s z ó l ó  r e k l á ml e v e l e k  ( d i r e c k t  
M a i l )  közé tartozik. Olyan szövegmű, amellyel naponta árasztják el a csomag-
küldő szolgálatok postaládáinkat. Ezeknek a leveleknek a kommunikatív funkci-
ójukon, a meggyőzés feladatán túl a szerkezeti felépítésük is hasonló. 

  
A különféle s z ö v e g mű f a j o k  rendszerezése a f u n k c i ó t ,  a n y e l v i  

megformáltság domináns p a r a mé t e r e i t  és a s z ö v e g t í p u s o k a t  rendeli 
egymás mellé (vö.: REISS 1971). E rendszerben a r e k l á ml e v é l  az alábbi he-
lyet foglalja el:  
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Funkció: l e í r ó  kifejező f e l h í v ó  
 
 
Nyelvi paraméter: logikai esztétikai dialogikus 
 
  
Szövegtípus: tartalomra 

orientált szöveg 
formára 

orientált szöveg 
felhívásra 

orientált szöveg 
 
  
Műfajok: hírek, 

riportok, 
szakleírás, 
szerződés 

esszé, 
szépirodalmi  

próza, 
lírai műfajok 

dráma,  
agitatív 

műfajok, 
szónoki 

beszédek,  
propaganda 

 l e v é l f o r m á k   r e k l á m  
 
  reklám célú  

üzleti levél 
 

 
Az üzleti levél, a meggyőzés pszichológiájára épülve, az adott nyelvi kultúra 

stilisztikai eszköztárát használja fel a célnyelven megvalósuló befolyásolás ér-
dekében. Funkciójánál fogva a levél nem szubjektív nézőpontú művészi szöveg, 
de nem is objektív megközelítést, szakmai információk leíró jellegű, tényszerű 
átadását igénylő írásmű, hanem tudatosan kommunikációra késztető, cselekvésre 
felhívó írott szöveg. A meggyőzés grammatikájának nyelvi ismeretét feltételezi, 
szándékoltan befolyásolni akaró szövegegész, amely a nyelvi kultúrában adott 
korhoz, szociális és tarsadalmi viszonyrendszerhez, nyelvi divathoz stb. kötődő 
hatáselemekre épül.  

A meggyőzésen itt olyan nyelvi cselekvéssort értünk, amellyel valakit véle-
kedése, magatartása megváltoztatására igyekszünk rábírni. Ám hogy önérzetét 
ne sértsük, s ezáltal ne késztessük ellenállásra, ezért a közvetett kommunikáció 
eszközeit választjuk. A társas érintkezésnek ezt a mindenütt fellelhető jelenségét 
Goffmann a „homlokzatmunka” modelljével mutatja be (GOFFMANN 1990: 3-
30). A magunk által képviselt véleményt vagy nézetet a kommunikatív partner 
cselekvéssornak, gondolati „vonalnak” látja (line). Eközben ő saját magáról is 
fenn akar tartani valamilyen, általában pozitív képet, „homlokzatot” (face), amit 
a feladónak ismernie és tisztelnie kell, ha pragmatikai feladatában eredményt 
akar elérni, ha az önérzetének sérelme nélkül a saját érdekei szolgálatába akarja 
állítani a címzettet. A kölcsönös megbecsülést veszi alapul, amikor arra törek-
szik, hogy a partner önérzete, „homlokzata”, „arculata” ép maradjon (BROWN—
LEVINSON 1990: 31-115.). 
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A „homlokzatvédő” vagy „arculatvédő” mérlegelés során három szociológiai 
tényezőt kell a nyelvhasználat szintjén is figyelembe vennünk:  

a) azt a t á r s a d a l mi  t á v o l s á g o t , ami köztünk és címzettünk között 
fennáll (rokon, barát, közeli ismerős, ismerős, idegen, stb.);  

b) a köztünk és címzettünk között t á r s a d a l mi  r a n g b a n ,  h a t a l o m-
b a n  f e n n á l l ó  k ü l ö n b s é g e t  (kolléga, beosztott, idősebb, fiatalabb, a nyel-
vet nem beszélő külföldi stb.); s végül azt, hogy  

c) a z  e g y e s  n y e l v i  f o r má k  — tegezés, magázás, önözés, udvariassági 
fordulatok — a z  u d v a r i a s s á g  me k k o r a  mé r t é k é t  k é p v i s e l i k  a cél-
nyelvi kultúrában.  

Amikor valamilyen, a másik „homlokzatát” várakozásunk szerint fenyegető 
lépésre, pl. kérésre szánjuk el magunkat, mérlegelni kell a fenti három szempont 
figyelembe vételével, hogy mi legyen a konkrét nyelvi akciónk, hiszen a pozitív 
homlokzat óvása már a levél megszólításával kezdődik.  

Elemzésük során az első fokú makrokompozíció-egység jeleként kóddal je-
löljük a szövegmondatok sorszámát (K01), k u r z í v v a l  egészítjük ki a korefe-
renciarelációk explicit verbális részletinformációit, majd a verbális kifejezések-
kel kiegészített, kommentált szövegmondatok megfelelő elemeit koreferencia-
indexekkel (i01, i02 stb.) látjuk el, s végül kísérletet teszünk az ilyen módon fel-
dolgozott szövegszerkezet koreferenciális relációhálózatának a megalkotására. 
 
Ve1:  

Igen Tisztelt Szegediné Úrnő! 
 
Az 1995-ös kerti szezon az Ön számára már elkezdődhet azzal, hogy meg-
tervezi növényeit a kertjében, a balkonjára, a teraszára, a lakásába. A mel-
lékelt katalógusunk az új termékeinket és azok kedvezményes árait tartal-
mazza. Ha átnézi a kínálatunkat, megállapítja, hogy a legszebb évelők, 
balkonvirágok, díszcserjék, gyümölcsfák, bogyósok, növényritkaságok kö-
zül válogathat, és rendelhet kedvezményes áron. Nem kell utánajárnia, időt 
szentelnie a növények beszerzésére, ugyanis cégünk az otthonába (vagy az 
Ön által megadott címre) szállítja azokat, a megrendelése szerint, díjtala-
nul. Mindezt kockázat nélkül teheti, mert mi garantáljuk Önnek az első 
osztályú minőséget minden termékünknél, és példás küldőszolgálatunk 
minden igényt kielégít. 
Megrendelésével egyben részt vesz azon a sorsoláson, amelyen megnyer-
het egy piros VW Golfot. 
Kérem, nézze át a katalógusunkat, és ha valamelyik növény megnyerte a 
tetszését, rendelje meg nálunk. Használja ki a kedvezményes ajánlatunkat 
és a nyerési esélyét. 
Szívélyes üdvözlettel                                      
A cég neve, címe                                              
Aláírás 

                                                         (DOBINÉ MÓNUS, 1994) 
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Ve1’: (Az eredeti szöveg — szövegmondatokat jelző — kódokkal kiegészí-
tett változata.) 

 
[K01]Igen Tisztelt Szegediné Úrnő! 
 
[K02]Az 1995-ös kerti szezon az Ön számára már elkezdődhet azzal, hogy 

megtervezi növényeit a kertjében, a balkonjára, a teraszára, a lakásába. [K03]A 
mellékelt katalógusunk az új termékeinket és azok kedvezményes árait tartal-
mazza. [K04]Ha átnézi a kínálatunkat, megállapítja, hogy a legszebb évelők, 
balkonvirágok, díszcserjék, gyümölcsfák, bogyósok, növényritkaságok közül 
válogathat, és rendelhet kedvezményes áron. [K05]Nem kell utánajárnia, időt 
szentelnie a növények beszerzésére, ugyanis cégünk az otthonába (vagy az Ön 
által megadott címre) szállítja azokat, a megrendelése szerint, díjtalanul. 
[K06]Mindezt kockázat nélkül teheti, mert mi garantáljuk Önnek az első osztá-
lyú minőséget minden termékünknél, és példás küldőszolgálatunk minden igényt 
kielégít. 

[K07]Megrendelésével egyben részt vesz azon a sorsoláson, amelyen meg-
nyerhet egy piros VW Golfot. 

[K08]Kérem, nézze át a katalógusunkat, és ha valamelyik növény megnyerte 
a tetszését, rendelje meg nálunk. [K09]Használja ki a kedvezményes aján-
latunkat és a nyerési esélyét. 

 
[K10]Szívélyes üdvözlettel 
A cég neve, címe                                              
Aláírás 

(DOBINÉ MÓNUS, 1994) 
 
 
Az egyes szövegmondatok koreferenciális elemzése: 
 
[K01] Igen Tisztelt Szegediné Úrnő! 

[K01/&vb]:  
 Igen Tisztelt Szegediné Úrnő, (<Ön> olvassa el az ajánlatunkat)! 

 
 
Kommentár: 

A levél mint az írásbeli kommunikáció szubjektív szövegműfaja, felhívó funkciójú, a 
mondathoz nem tartozó megszólítással kezdődik. Minthogy írásbeli kommunikációról 
van szó, az értelem szerinti kiegészítés az „olvassa el” állítmány. Ez csakis imperatí-
vuszban álló tranzitív ige lehet, amelynek személyét és számát a megszólítás tegező vagy 
magázó formája, egyes vagy többes száma határozza meg. Itt a magázó forma sg. 3. sze-
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mélyt követel. A szószerkezet második tagjára a szövegegész műfajából, a reklámlevél 
tartalmából, konkrét megnevezéssel a K09-ből következtethetünk. Itt nem lehet másról 
szó, mint „ajánlat”-ról, ellentétben egyéb funkciójú levelekkel, amelyek pl. b e s z á -
m o l ó t ,  k é r é s t ,  e l u t a s í t á s t ,  v a l l o m á s t  stb. tartalmaznak. A pl. 1. személyű 
birtokos személyrag a levél végén megadott cégre utal, amely mint intézmény használja 
magára nézve a többes szám első személyű birtokos személyragot. 

 
A K01 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindexeket rendelem hoz-

zá: 
i01 = Igen Tisztelt Szegediné Úrnő, 
(i02 = az ajánlatunk[i21|=K02^K10]at).  

 
[K01/&ind]: 
Igen^Tisztelt^Szegediné^Úrnő[=i01]^(i02)! 

 
 

[K02]Az 1995-ös kerti szezon az Ön számára már elkezdődhet azzal, hogy meg-
tervezi növényeit a kertjében, a balkonjára, a teraszára, a lakásába. 

[K02/&vb]: 
Az 1995-ös kerti szezon az  Ön^(igen tisztelt Szegediné úrnő) számára már 

elkezdődhet^azzal, hogy (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) megtervezi a(z Ön, 
igen tisztelt Szegediné úrnő) növényeit^a(z Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) 
kertjében, ^a(növényeit az Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) balkonjára, 
^a(növényeit az Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) teraszára, ^a(növényeit az Ön, 
igen tisztelt Szegediné úrnő) lakásába. 
 
Kommentár: 

Az Ön személyes névmás antecedense a K01 alapján egyértelműen a levél elején 
megszólított  „igen tisztelt Szegediné úrnő” lehet.  

A megtervezi sg. 3. személyű állítmány tárgyas személyragja utalhatna mind a „sze-
zon” alanyra, mind a K01-ben megszólított személyhez kapcsolódó birtokos jelzői sze-
mélyes névmásra. A „növényekkel” szorosan összefüggő „kert”, „balkon”, „terasz”, „la-
kás” szavak nem helyhatározói, hanem jelzői helyviszonyt jelölnek, hiszen nem arra vá-
laszolnak, hogy hol tervezi meg a növényeket Szegediné, hanem hogy hova való növé-
nyeket tervez meg. Épp ezért a „kertjében” alak „-ben” ragja nyelvhelyességi szempont-
ból hibás. Helyesen „növényeit a kertjébe„. (De ez a vétség a mai magyar reklámlevelek 
nyelvhelyességi szintjébe pontosan beleillik.) Ezért külön-külön indexszel jelölöm a fenti 
növényfajták megnevezését. 

 
A K02 szövegmondat koreferenciaindexei: 
i03 = az 1995-ös kerti szezon, 
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i04 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) kertjébe való növényei, 
i05 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) balkonjára való növényei, 
i06 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) teraszára való növényei, 
i07 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) lakásába való növényei. 

 
[K02/&ind]: 
Az^1995-ös^kerti^szezon[=i03] az Ön[i01]^számára már elkezdődhet[i03]^az-

zal[i01, i04, i05, i06, i07], hogy megtervezi[i01] növényeit^a^kertjé[i01|=i04]ben, 
^a^balkonjá[i01|=i05]ra,^a^teraszá[i01|=i06]ra,^a^lakásá[i01|=i07]ba. 

 
A „kertjébe való növényei [i01|=i04]” — és az ezzel analóg módon szerkesz-

tett reprezentációkban — a szögletes zárójelen belül a függőleges bal oldalán a 
birtokos indexét, a jobb oldalán, az egyenlőségjelet követően a birtokra utaló 
indexet találjuk. 

 
 

[K03] A mellékelt katalógusunk az új termékeinket és azok kedvezményes árait 
tartalmazza. 

[K03/&vb]: 
A (mi általunk = a cég által) mellékelt^katalógusunk az^új^termékeinket és 

azok(nak a = termékeinknek a) kedvezményes^árait tartalmazza. 
 

Kommentár: 
A mellékelt katalógusunk pl. 1. személyű birtokos személyragja a K10-ben megne-

vezett cég intézménynévként használt többes számú birtokosára vonatkozik. Hasonló 
módon kell értelmezni az új termékeinket szószerkezet birtokosát is. Az azok mu-
tatónévmással kifejezett jelöletlen birtokosjelző antecedensére, a „termékek”-re utal, 
hiszen egy mellérendelt szószerkezet második tagjának az előző nominalizációra vonat-
kozó anaforikus eleme. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a bemutatásához a kö-

vetkező (ko)referenciaindexek bevezetése szükséges: 
i08 = a(z általunk, a cég által mellékelt) katalógus, 
i09 = (a cégünk) termékei, 
i10 = (cégünk új termékeinek) kedvezményes árai. 
[K03/&ind]: 
A mellékelt^katalógusunk[i21|=i08] az^új^termékeink[i21|=i09]et és 

azok^[i09]^kedvezményes^árai[i09|=i10]t tartalmazza. 
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[K04]Ha átnézi a kínálatunkat, megállapítja, hogy a legszebb  évelők, balkonvi-
rágok, díszcserjék, gyümölcsfák, bogyósok, növényritkaságok közül válogathat, 
és rendelhet kedvezményes áron. 

[K04/&vb]: 
Ha átnézi (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) a (cégunk, azaz a mi) kínálatun-

kat, megállapíthatja (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő azt a tényt), hogy (Ön, 
igen tisztelt Szegediné úrnő) a legszebb évelők, (a legszebb) balkonvirágok, (a 
legszebb) díszcserjék, (a legszebb) gyümölcsfák, (a legszebb) bogyósok, (a leg-
szebb) növényritkaságok közül válogathat és [a legszebb évelők, (a legszebb) 
balkonvirágok, (a legszebb) díszcserjék, (a legszebb) gyümölcsfák, (a legszebb) 
bogyósok, (a legszebb) növényritkaságok közül] rendelhet (Ön, igen tisztelt 
Szegediné úrnő) kedvezményes áron. 
 
Kommentár: 

Az átnézi sg. 3. személyű  személyragja a K01 és a K02 alapján a megszólítottra 
(i01) vonatkozik. Jóllehet az előző mondatban is volt egyes számú alany, „a mellékelt 
katalógusunk” azonban nem lehet agens, minthogy az tranzitív igéhez tartozó határozott 
tárgy ez esetben szinonimája az előző mondat alanyának: „kínálatunkat”.  

A kínálatunkat pl. 1. személyő birtokos személyragja a cég megnevezésében rejlő, 
intézményi többes számú általános birtokosra utal. 

A megállapíthatja, a válogathat és a rendelhet sg. 3. személyű  személyragja a K01 
és a K02 alapján ismét a megszólítottra (i01) vonatkozik. 

A legszebb évelők jelzője a felsorolás további tagjaira egységesen vonatkozik. 
 
A K04 szövegmondat indexszel kiegészített változatának a bemutatásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése szükséges: 
i11 = a (cégünk, azaz a mi) kínálat(unk), 
i12 = a legszebb évelők, 
i13 = (a legszebb) balkonvirágok, 
i14 = (a legszebb) díszcserjék, 
i15 = (a legszebb) gyümölcsfák, 
i16 = (a legszebb) bogyósok, 
i17 = (a legszebb) növényritkaságok, 
 
[K04/&ind]: 
Ha átnézi[i01] a^kínálatunk[i21|=i11]at, megállapítja[i01], hogy a^leg-

szebb^évelők[=i12], balkonvirágok[=i13], díszcserjék[=i14], gyümölcs-
fák[=i15], bogyósok[=i16], növényritkaságok[=i17] közül válogathat[i01], és 
rendelhet[i01](i12-i17) kedvezményes^ár[i10]on. 
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[K05]Nem kell utánajárnia, időt szentelnie a növények beszerzésére, ugyanis 
cégünk az otthonába (vagy az Ön által megadott címre) szállítja azokat, a meg-
rendelése szerint, díjtalanul. 

[K05/&vb]: 
Nem kell utánajárnia (Önnek, igen tisztelt Szegediné úrnő, a vásárlásnak), 

(nem kell) időt^szentelnie (Önnek, igen tisztelt Szegediné úrnő) a növé-
nyek^beszerzésére, ugyanis cégünk az^(Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) ottho-
nába (vagy az^Ön^által [igen tisztelt Szegediné úrnő]^megadott^címre) szállít-
ja^azokat (a növényeket), a(z Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) megrendelé-
se^szerint, díjtalanul (szállítja cégünk a növényeket otthonába, vagy az Ön által 
megadott címre). 

 
Kommentár: 

Az ’utána jár valaminek valaki’ igéből létrejött ’nem kell + Vinf + birtokos személy-
rag’ szerkezetű nem kell utánajárnia állítmány kiegészítője: valakinek/valaminek. Az 
első egyértelműen a megszólítottra, a második a közvetlen összetevőre, a bővítményre 
vonatkozik. 

A ’szentel valamit valamire valaki’ igéből az előzővel megegyezően képzett ’nem 
kell + Vinf + birtokos személyrag’ szerkezet modális eleme és „-nak/-nek” ragos vonzata 
eliminálódik: időt szentelnie. 

A cégünk pl. 1. személyű birtokos személyragja az intézménynévnél szokásos 
többesszámú birtokosra utal. 

Az otthonába -a birtokos személyragja a megszólítottra (i01) értendő. 
Az Ön személyes névmás antecedense a megszólított személy: igen tisztelt Szegediné 

úrnő. 
Az azokat mutató névmás antecedense a „növények beszerzésére” szerkezet birto-

kosa: „a növények”. 
A megrendelése -e birtokos személyragja az i01-re értendő. 
Minthogy a díjtalanul határozó előtt vessző van, így a mondatot ellipszisnek tekin-

tem, s kiegészítem a szövegelőzmény értelemszerűen idetartozó elemeivel. 
 
A „K05” szövegmondat indexszel kiegészített változatának a bemutatásához 

a következő (ko)referenciaindexek bevezetése szükséges: 
(i18 = a vásárlás), 
i19 = a növény, 
i20 = a növények beszerzése, 
i21 = a cég, 
i22 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) otthona, 
i23 = az Ön által (igen tisztelt Szegediné úrnő) megadott cím, 
i24 = a(z Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) megrendelése. 
 



  

105 

[K05/&ind]: 
Nem kell^utánajárnia[i01](i18), időt^szentelnie[i01] a növény[=i19]ek  ^be-

szerzésé[i19|=i20]re, ugyanis cégünk[=i21] az^otthoná[i01|=i22]ba (vagy 
az^Ön[i01]^által^megadott^cím[=i23]re) szállítja[i21] azok[i19]at, a^megrende-
lése[i01|=i24]^szerint, díjtalanul (i19, i21, i22,i23,i24). 
 
 
[K06] Mindezt kockázat nélkül teheti, mert mi garantáljuk Önnek az első osztá-
lyú minőséget minden termékünknél, és példás küldőszolgálatunk minden igényt 
kielégít. 

[K06/&vb]: 
Mindezt ( azaz: A legszebb  évelők, balkonvirágok, díszcserjék, gyümölcsfák, 

bogyósok, növényritkaságok közül válogathat, és rendelhet kedvezményes áron. 
Nem kell utánajárnia, időt szentelnie a növények beszerzésére,) kocká-
zat^nélkül^teheti (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő), mert mi (a cég) garantáljuk 
Önnek (igen tisztelt Szegediné úrnő) az^első^osztályú^minőséget minden^ter-
mékünknél (a cég minden termékénél), és példás^küldőszolgálatunk (a cég kül-
dőszolgálata) minden^igényt^kielégít. 

 
Kommentár: 

A mindezt antecedense a „K04^K05” szövegmondatokban felsorolt cselekvési lehe-
tőség, amelyre a teheti ige sg. 3. személyű alakjának tranzitív személyragja is visszautal, 
értelem szerűen a megszólítottra (i01) vonatkoztatva a megengedést. Erre enged követ-
keztetni a mondat második felének ugyaerre a személyre vonatkozó személyes Önnek 
névmása, melynek antecedense hasonló módon „igen tisztelt Szegediné úrnő”. 

A mi pl. 1. személyű személyes névmás antecedense a fentebb (i21) megnevezett 
„cégünk”, amelynek pl. 1. személyű birtokos személyragjában és a „mi” névmás 
többesszámában a levélíró az intézménynévre vonatkozó nyelvhasználati normát követi. 

A termékünk és a küldőszolgálatunk pl. 1. személyű birtokos személyragja szintén 
a „cégünk” megnevezés analógiájára épült. 

A minden igény szószerkezetben a „minden” jelentése: ’a cég kompetenciájába tar-
tozó valamennyi’. 

 
A „K06” szövegmondathoz a következő (ko)referenciális indexeket rendel-

hetjük hozzá: 
i25 = a kockázat, 
i26 = az első osztályú minőség, 
i27 = a példás küldőszolgálat, 
i28 = minden igény. 
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[K06/&ind]: 
Mindez[K04^K05]t kockázat[=i25] nélkül^teheti[i01], mert mi[i21] garan-

táljuk[i21] Ön[i01]nek az^első^osztályú^minőség[=26]et minden^termé-
künk[i21|i09]nél, és példás^küldőszolgálatunk[i21|=i27] minden^igény[=i28]t^ 
^kielégít[i27]. 

 
 
[K07] Megrendelésével egyben részt vesz azon a sorsoláson, amelyen megnyer-
het egy piros VW Golfot. 

[K07/&vb]: 
(Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) megrendelésével egyben részt^vesz 

azon^a^sorsoláson, amelyen^megnyerhet (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) 
egy^piros^VW^Golf (márkájú gépkocsi)t. 

 
Kommentár: 

A megrendelésével -é birtokos személyragja a megszólított (i01) személyre utal.  
A részt vesz szerkezet igéjében a sg. 3. személyű személyrag a megszólítottra (i01) 

utal, nem pedig a szövegbeli legutolsó „küldőszolgálatunk” főnévre. Ezt a visszacsatolást 
a megszólítotthoz az új bekezdés is elősegíti. 

Az amelyen névmás antecedense a „sorsoláson” szó. 
A megnyerhet ige sg. 3. személyű alanyi személyragja a „megnyer valamit” szer-

kezet határozatlan tárgyára előre utal. 
Az egy határozatlan névelő jelentése: ’valamelyikét a VW Golfoknak’. 
 
A „K07” szövegmondat (ko)referenciális indexei a következők: 
i29 = a sorsolás, 
i30 = a piros VW Golf  (márkájú gépkocsi). 
 
[K07/&ind]: 
Megrendelésé[i01|i24]vel egyben részt^vesz[i01] azon^a^sorsolás[=i29]on, 

amely[i29]en^megnyerhet[i01] egy^piros^VW^Golf[=i30]ot. 
 
 

[K08] Kérem, nézze át a katalógusunkat, és ha valamelyik növény megnyerte  a 
tetszését, rendelje meg nálunk. 

[K08/&vb]: 
(Arra) kérem (én, az aláíró Önt, igen tisztelt Szegediné úrnő), nézze^át (Ön, 

igen tisztelt Szegediné úrnő) a^katalógusunkat (a cégünk katalógusát), és ha 
valamelyik növény megnyerte^a(z Önt, igen tisztelt Szegediné úrnő) tetszését, 
rendelje^meg (azt) (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő)^nálunk (cégünknél). 
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Kommentár: 
A ’kér valaki valakit valamire’ igéből származó kérem állítmány sg. 1. személyű tár-

gyas személyragja a levelet aláíró cégképviselőre vonatkozik. Az eliminált vonzati ele-
mek közül a valakit a megszólítottra értendő, ezt az új bekezdés is megerősíti. 

A nézze át sg. 3. személyű felszólító módú, tranzitív ige az ’átnéz valaki valamit’ 
származéka, alanya szintén az i01 megszólított személy.  

A megnyerte tetszését (= tetszik Önnek) szerkezet főnévi elemének sg. 3. személyű 
birtokos személyragja a megszólított személyre (i01) utal. 

Az előző állítmányi alaknak paralell párja a rendelje meg ige a ’megrendel valaki 
valamit’  igéből alkotva. 

A nálunk névmás antecedense az intézménynév pl. 1. személyű személyragjával 
ellátott a „cégünknél” főnév. 

 
A „K08” szövegmondat reprezentálásához egyetlen újabb (ko)referenciális 

index bevezetésére van szükség. 
i31= az aláíró személy. 
 
[K08/&ind]: 
Kérem[=i31][i01], nézze[i01]^át a^katalógusunk[i21|i08]at, és ha valamelyik 

növény[i19] megnyerte^a^tetszésé[i01]t, rendelje^meg[i01][i19] nálunk[i21]. 
 
 
[K09]Használja ki a kedvezményes ajánlatunkat és a nyerési esélyét. 

[K09/&vb]: 
(Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő), használja^ki a^kedvezményes^ajánla-

tunkat (cégünk ajánlatát) és a(z Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő)^nyeré-
si^esélyét. 

 
Kommentár: 

A ’kihasznál valaki valamit’ igéből képzett használja ki sg. 3. személyű felszólító 
igealak a megszólítottra vonatkozik. 

Az ajánlatunkat pl. 1. személyű birtokos személyragja a cég mint intézménynév 
többes számát takarja, arra mint birtokosra utal. 

A nyerési esélyét sg. 3. személyű birtokosa a megszólított személy. 
 
A „K09” szövegmondat reprezentálására az alábbi koreferenciális index be-

vezetése szükséges: 
i32 = nyerési esély. 
 
 
 



 

108 

[K09/&ind]: 
Használja^ki a^kedvezményes^ajánlatunk[i21|i02]at és a^nyerési^esé-

lyé[i01|=i32]t. 
 

 
[K10] Szívélyes üdvözlettel: A cég neve, címe. Aláírás. 

[K10/&vb]: 
Szívélyes^üdvözlettel (köszönti Önt, igen tisztelt Szegediné úrnő): A cég ne-

ve (nevében),  címe (a cég címén). Aláírás (N. N.). 
 

Kommentár: 
A levélforma kötöttségeinek kommunikatív tartalmát feloldva a záróformula informá-

lis argumentációi egyetlen szövegmondat elemeiként értelmezhetők. 
A ’köszönt valaki valakit valahogyan’ ige valahogyan eleme maradt meg: Szívélyes 

üdvözlettel. Az ige eliminált sg. 3. személyű alakjának tranzitív -i személyragja a meg-
szólított címzett folyamatos jelenlétével magyarázható. Az eliminált igei állítmány alanya 
a céget képviselő, az aláírás helyén feltüntetett személy. 

 
A „K10” szövegmondat reprezentálásához a következő (ko)referenciális in-

dexek bevezetése szükséges: 
i33 = a szívélyes üdvözlet, 
i34 = a cég neve,  
i35 = a cég címe. 
 
[K10/&ind]: 
Szívélyes^üdvözlettel: A cég^neve[=i34], (a cég) címe[=35]. Aláírás[i31]. 
 
 
A fenti elemzés eredményeit a Ve/&ind reprezentáció, a koreferenciaindex-

jegyzék, valamint az 1. táblázat foglalja össze.  
 
Egy reklám célú üzleti levél 
Ve/&ind: 
 
[K01/&ind]: 
Igen^Tisztelt^Szegediné^Úrnő[=i01]^(i2)! 
 
[K02/&ind]: 
Az^1995-ös^kerti^szezon[=i03]az Ön[i01]^számára már elkezdődhet[i03]^az-

zal[i01, i04, i05, i06, i07], hogy megtervezi[i01] növényeit^a^kertjé[i01|=i04]ben, 
^a^balkonjá[i01|=i05]ra,^a^teraszá[i01|=i06]ra,^a^lakásá[i01|=i07]ba. 
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[K03/&ind]: 
A mellékelt^katalógusunk[i21|=i08] az^új^termékeink[i21|=i09]et és 

azok^[i09]^kedvezményes^árai[i09|=i10]t tartalmazza. 
 
[K04/&ind]: 
Ha átnézi[i01] a^kínálatunk[i21|=i11]at, megállapítja[i01], hogy a^leg-

szebb^évelők[=i12], balkonvirágok[=i13], díszcserjék[=i14], gyümölcs-
fák[=i15], bogyósok[=i16], növényritkaságok[=i17] közül válogathat[i01], és 
rendelhet[i01](i12-i17) kedvezményes^ár[i10]on. 

 
[K05/&ind]: 
Nem kell^utánajárnia[i01](i18), időt^szentelnie[i01] a növény[=i19]ek  ^be-

szerzésé[i19|=i20]re, ugyanis cégünk[=i21] az^otthoná[i01|=i22]ba (vagy 
az^Ön[i01]^által^megadott^cím[=i23]re) szállítja[i21] azok[i19]at, a^megrende-
lése[i01|=i24]^szerint, díjtalanul (i19, i21, i22,i23,i24). 

 
[K06/&ind]: 
Mindez[K04^K05]t kockázat[=i25] nélkül^teheti[i01], mert mi[i21] garan-

táljuk[i21] Ön[i01]nek az^első^osztályú^minőség[=26]et minden^termé-
künk[i21|i09]nél, és példás^küldőszolgálatunk[i21|=i27] minden^igény[=i28]t^ 
^kielégít[i27]. 

 
[K07/&ind]: 
Megrendelésé[i01|i24]vel egyben részt^vesz[i01] azon^a^sorsolás[=i29]on, 

amely[i29]en^megnyerhet[i01] egy^piros^VW^Golf[=i30]ot. 
 
[K08/&ind]: 
Kérem[=i31][i01], nézze[i01]^át a^katalógusunk[i21|i08]at, és ha valamelyik 

növény[i19] megnyerte^a^tetszésé[i01]t, rendelje^meg[i01][i19] nálunk[i21]. 
 
[K09/&ind]: 
Használja^ki a^kedvezményes^ajánlatunk[i21|i02]at és a^nyerési^esé-

lyé[i01|=i32]t. 
 
[K10/&ind]: 
Szívélyes^üdvözlettel: A cég^neve[=i34], (a cég) címe [=35]. Aláírás[i31]. 
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Koreferenciaindexek jegyzéke: 
 
i01 = Igen Tisztelt Szegediné Úrnő, 
i02 = az ajánlatunkat [i21|=K02^K10],  
i03 = az 1995-ös kerti szezon, 
i04 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) kertjébe való növényei, 
i05 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) balkonjára való növényei, 
i06 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) teraszára való növényei, 
i07 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) lakásába való növényei, 
i08 = a(z általunk, a cég által mellékelt)  katalógus, 
i09 = (a cégünk) termékei, 
i10 = (cégünk új termékeinek) kedvezményes árai, 
i11 = a (cégünk, azaz a mi) kínálat(unk), 
i12 = a legszebb évelők, 
i13 = (a legszebb) balkonvirágok, 
i14 = (a legszebb) díszcserjék, 
i15 = (a legszebb) gyümölcsfák, 
i16 = (a legszebb) bogyósok, 
i17 = (a legszebb) növényritkaságok, 
(i18 = a vásárlás), 
i19 = a növény, 
i20 = a növények beszerzése, 
i21 = a cég, 
i22 = az (Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) otthona, 
i23 = az Ön (igen tisztelt Szegediné úrnő) által megadott cím, 
i24 = a(z Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) megrendelése, 
i25 = a kockázat, 
i26 = az első osztályú minőség, 
i27 = a példás küldőszolgálat, 
i28 = minden igény 
i29 = a sorsolás, 
i30 = a piros VW Golf  (márkájú gépkocsi), 
i31 = az aláíró személy, 
i32 = nyerési esély, 
i33 = a szívélyes üdvözlet, 
i34 = a cég neve, 
i35 = (a cég) címe.  
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A Ve[K01-K10] szöveg koreferenciális relációhálózata:  
 

  K01  K02  K03  K04  K05  K06  K07  K08  K09  K10 

 i01 Igen 

tisztelt 

Szege-

diné úr-

nő, 

(olvas-

sa el) 

Az Ön 

számára, 

megter-

vezi 

 Ha át-

nézi, 

megál-

lapítja, 

hogy 

válogat-

hat és 

ren-

delhet  

Nem 

kell 

utána-

járnia, 

időt 

szentel-

nie 

Mindezt

teheti 

Egyben 

részt 

vesz, 

meg-

nyerhet

Nézze 

át, meg-

nyerte a 

tetszé-

sét, ren-

delje 

meg 

Hasz-

nálja ki 

Önt 

 i02 (aján-

latun-

kat) 

       ked-

vez-

ményes 

ajánla-

tunkat 

 

i03  az 

1995-ös 

kerti 

szezon 

már 

elkez-

dődhet 

        

i04  növé-

nyeit a 

kertjé-

be(n) 

        

i05  (növé-

nyeit) a 

balkon-

jára 

        

i06  (növé-

nyeit) a 

teraszá-

ra 

        

i07  (növé-

nyeit) a 

lakásá-

ba 
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  K01  K02  K03  K04  K05  K06  K07  K08  K09  K10 

i08   A mel-

lékelt 

kataló-

gusunk 

tartal-

mazza 

    a kata-

lógu-

sunkat 

  

i09   az új 

termé-

keinket

  minden 

termé-

künknél

    

i10   és azok 

kedvez-

ményes 

árait 

ked-

vezmé-

nyes 

áron 

      

i11    a kíná-

latun-

kat 

      

i12    a leg-

szebb 

évelők 

      

i13    balkon-

virágok

      

i14    dísz-

cserjék

      

i15    gyü-

mölcs-

fák 

      

i16    bogyó-

sok 

      

i17    növény-

ritka-

ságok 

közül 

      

i18     (a vá-

sárlás-

nak) 
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  K01  K02  K03  K04  K05  K06  K07  K08  K09  K10 

i19     a növé-

nyek 

  ha vala-

melyik 

növény

  

i20     beszer-

zésére, 

     

i21     ugyanis 

cégünk 

szállítja 

díjtala-

nul 

mi ga-

rantál-

juk  

 nálunk   

i22     az ott-

honába

     

i23     vagy az 

Ön által 

mega-

dott 

címre 

     

i24     a meg-

rende-

lése 

szerint 

 megren-

delésé-

vel 

   

i25      kocká-

zat 

nélkül 

    

i26      az első 

osztá-

lyú mi-

nőséget

    

i27      példás 

küldő-

szolgá-

latunk 

kielégít

    

i28      minden 

igényt 

    

i29       azon a 

sorso-

láson 
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  K01  K02  K03  K04  K05  K06  K07  K08  K09  K10 

i30       egy pi-

ros VW 

Golfot 

   

i31        kérem  (kö-

szönti) 

aláírás 

i32         nyerési 

esélyét 

 

i33          szívé-

lyes 

üdvöz-

lettel 

i34          a cég 

nevében 

i35          a cég 

címén 

 
1. táblázat 

 
Az elemzés tükrében a következőket állapíthatjuk meg: 

 A levél formális követelményeinek megfelelően a megszólításban és a záró 
fordulatokban törvényszerű az elliptikus szerkesztés. 

 A levél személyes jellegénél fogva a címzetthez (i01) való visszacsatolás 
szinte minden szövegmondatban megtalálható.  

 Az indexek szóródása azt mutatja, hogy az új argumentációkba foglalt in-
formációk egyenletesen oszlanak el a szövegegészben.  

 A koreferencialánc elemei nem tükrözik a kommunikációban meghatározó-
an fontos stilémákat, azokat a sajátos valóságismereti szociokulturális infor-
mációkat, amelyek egy adott kultúrán belül a személyközi nyelvi érint-
krezéshez elengedhetetlenek (vö: CS. JÓNÁS 1993, 1995: 48-50). Erre külön 
jelölési rendszert lenne célszerű bevezetni. 
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