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6. 
Koreferencia a tudományos szövegben 

Példaszöveg: Hankiss Elemér, Az irodalmi mű mint komplex modell (rész-
let) 

SKUTTA FRANCISKA 
  
Tanulmányomban a tudományos szövegben létrejövő koreferenciaviszonyo-

kat kívánom elemezni, s ugyanakkor arra is kíváncsi vagyok, hogy a tudomá-
nyos s z ö v e g t í p u s  mutat-e bizonyos sajátos vonásokat a koreferenciaviszo-
nyok megvalósulása terén. 

 
Példaszövegem, melyet a modern irodalomelmélet területéről választottam, 

Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell c. könyve első fejezetének 
bevezető két szakasza (lásd Ve).  
 
I. Az elemzésre kiválasztott szöveg eredeti formája 

 
Ve:  

I. A könyv célja, módszere, fölépítése 
Az irodalmi mű a társadalomban jön létre, és a társadalomban 

fejti ki hatását. Következésképpen az irodalomtudománynak is e 
kettős függőségrendszerben kell vizsgálnia tárgyát. Elemeznie kell, 
egyfelől, a művek keletkezésének körülményeit s folyamatát, és 
elemeznie kell, másfelől, azt a hatást, amit a művek kiváltanak, azt 
a funkciót, amit a társadalomban betöltenek. E két szempont azon-
ban nem mindig esett egyforma súllyal a latba az irodalomtudomá-
nyi kutatások története során. 

A reneszánsz korban, hogy csak eddig nyúljunk vissza, szeren-
csés egyensúly alakult ki köztük: a klasszikus auktorok humanista 
kiadója igyekezett minél többet megtudni az adott művek keletke-
zésének körülményeiről, igyekezett minden lehető módszerrel, s ez 
akkoriban csaknem kizárólag filológiai módszereket jelentett, a hi-
teles, eredeti szöveget rekonstruálni — de egyben interpretátora, ér-
telmezője is volt az általa kiadott műnek, s propagátora a belőle ki-
olvasott szemléletnek, a belőle sugárzó hatásnak. 
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II. Az eredeti szöveg — szövegmondatait (mint legkisebb makroegységeit) jelző 
szimbólumokkal — kiegészített változata  

 
Ve[K00-K07]: 
[K00]I. A könyv célja, módszere, fölépítése 

[K01]Az irodalmi mű a társadalomban jön létre, és a társadalomban fejti ki 
hatását. [K02]Következésképpen az irodalomtudománynak is e kettős függőség-
rendszerben kell vizsgálnia tárgyát. [K03]Elemeznie kell, egyfelől, a művek ke-
letkezésének körülményeit s folyamatát, és elemeznie kell, másfelől, azt a hatást, 
amit a művek kiváltanak, azt a funkciót, amit a társadalomban betöltenek. 
[K04]E két szempont azonban nem mindig esett egyforma súllyal a latba az iro-
dalomtudományi kutatások története során. 

[K05]A reneszánsz korban, hogy csak eddig nyúljunk vissza, szerencsés 
egyensúly alakult ki köztük: [K06]a klasszikus auktorok humanista kiadója 
igyekezett minél többet megtudni az adott művek keletkezésének körülményei-
ről, igyekezett minden lehető módszerrel, s ez akkoriban csaknem kizárólag filo-
lógiai módszereket jelentett, a hiteles, eredeti szöveget rekonstruálni — [K07]de 
egyben interpretátora, értelmezője is volt az általa kiadott műnek, s propagátora 
a belőle kiolvasott szemléletnek, a belőle sugárzó hatásnak. 

 
III. A példaszöveg szövegmondatonkénti elemzése 

 
[K00]I. A könyv célja, módszere, fölépítése 

 
[K01]Az irodalmi mű a társadalomban jön létre, és a társadalomban fejti ki ha-
tását. 

[K01/&vb]: 
Az irodalmi^mű a társadalomban jön^létre, és (az irodalmi mű) a társada-

lomban fejti^ki^hatását. 
 
Kommentár: 

A jön létre (sg. 3. személyű) állítmány alanya az adott szövegmondatban csak az 
irodalmi mű lehet, mivel a szövegmondatban (a szövegmondatnak ezt az állítmányt 
megelőző részében) nincs más alanyesetben álló főnévi rész. 

A fejti ki hatását (tárgyas ragozású sg. 3. személyragos) tárgyi bővítménnyel rendel-
kező igei állítmány alanya — egyrészt az „és”-sel bevezetett kapcsolatos mellérendelés 
révén, másrészt egy újabb alanyesetben álló főnévi csoport hiánya miatt — szintén „az 
irodalmi mű”. 

A „hatását” szóalak „-á” ‘birtokos személyjel’-e az előbbiekben azonosított alanyra, 
vagyis „az irodalmi mű”-re utal, mivel a ’vmi hatást fejt ki’ kifejezés elemeit mint sze-
mantikailag szorosan összetartozókat foghatjuk fel. 



 

118 

Az a társadalomban helyhatározói kifejezés ismételt használata során megőrzi refe-
renciáját; a határozott névelő jelenléte révén általános érvénnyel utal a szervezett emberi 
közösségre. Hasonlóképpen általános érvénnyel utal a határozott névelővel bevezetett 
„az irodalmi mű” kifejezés ‘az irodalmi művek osztályá’-ra, s nem annak egy bizonyos 
meghatározott tagjára. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 
i01 = az irodalmi mű (vagy művek, 
általában); 
i02 = a társadalom; 
i03 = a hatás (melyet az irodalmi 
mű fejt ki a társadalomra). 

j01 = az irodalom; 

 
Az indexek megállapításakor célszerűnek látszott — a szövegbeni utalások 

gazdagsága alapján — kétféle indexsort elkülöníteni. Így az „i” jelzésű indexek 
egy-egy teljes főnévi csoportot képviselnek, illetőleg annak központi elemét je-
lölik, ha a későbbiekben csak arra történik visszautalás. Ezzel szemben a „j” 
jelzésűek bizonyos főnévi csoportokon belül előforduló nem központi elemeket 
reprezentálnak, ha ez szükséges. Egy „i” jelzésű index sorszáma az illető főnévi 
csoport első megjelenésének a sorban elfoglalt helyére utal, egy „j” jelzésű in-
dex sorszáma pedig megegyezik az általa reprezentált elemet először magában 
foglaló főnévi csoport indexének sorszámával. 

 
[K01/&ind]: 
Az irodalmi[=j01]^mű[=i01] a társadalom[=i02]ban jön^létre[i01], és a tár-

sadalom[i02]ban fejti^ki[i01]^hatásá(i01)[=i03]t. 
 
 

[K02]Következésképpen az irodalomtudománynak is e kettős függőségrendszer-
ben kell vizsgálnia tárgyát. 

[K02/&vb]: 
Következésképpen az irodalomtudománynak^is e^kettős^függőségrendszer-

ben (társadalomban keletkezés és társadalomra gyakorolt hatás) kell^vizsgálnia 
tárgyát (az irodalmi művet, ill. tágabb értelemben az irodalmat). 
 
 
 
Kommentár: 

A kell vizsgálnia kifejezésben a „kell” igei állítmányhoz tartozó alanyt a „vizsgálnia” 
(sg. 3. személyragos) főnévi igenév fejezi ki, az így jelölt cselekvés ágense pedig egy, a 
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szigorúan vett alany-állítmány szerkezeten kívül található s a „vizsgálat” igéhez kapcso-
lódó argumentum: az „irodalomtudomány”. Azonban nem érdektelen megjegyeznünk, 
hogy a ’vkinek kell csinálnia vmit’ kifejezés felszíni szerkezete elvileg más értelmezést is 
megengedhet a vkinek argumentum mondatbeli szerepét illetően. Ez nyilvánvalóvá válik 
egy olyan mondatból, mint „A gyereknek is kell ajándékoznia könyvet.” Ebben a mon-
datban ugyanis a kétféle értelmezés annak függvénye, hogy a vkinek argumentum szoro-
san a ’kell csinálnia vmit’ kifejezéshez kapcsolódik-e, vagy a főnévi igenévvel jelölt cse-
lekvés részeshatározója. Eszerint az előbbi mondat kétféle értelmezése a következő: 1. 
’A gyereket felszólították, hogy ő is ajándékozzon könyvet’ („gyerek” = ágens); 2. ’Va-
lakit felszólítottak, hogy ajándékozzon könyvet a gyereknek is’ („gyerek” = részeshatá-
rozóval jelölt „kedvezményezett”). A „K02” szövegmondatban szereplő „vizsgálnia” 
igealak mellett azonban egyrészt nem szokásos a részeshatározó-argumentum jelenléte, 
másrészt a ‘világra vonatkozó ismereteink’ alapján állíthatjuk, hogy a tudomány vizsgálja 
tárgyát, így az adott szövegmondatnak csakis a fenti értelmezése érvényes. 

A tárgyát tárgyragos főnév — mondatbeli szerepét tekintve — a „vizsgálnia” igealak 
tárgya, s ezáltal kapcsolódik az ige ágens argumentumához, az „irodalomtudomány”-hoz. 
Ezt megerősíti a „tárgyát” alakban szereplő „-á” ’birtokos személyjel’, melynek révén a 
„tárgyát” szóalak visszautal az „irodalomtudomány” kifejezésre, sőt — ennek első szó-
eleme közvetítésével — a K01-ben szereplő „irodalmi mű” kifejezésre is. Az ’iroda-
lomtudomány tárgya’ = ’irodalmi mű’ referenciális azonosságot elsősorban a ‘világra vo-
natkozó ismereteink’ alapján állíthatjuk, miszerint minden tudományágnak van saját tár-
gya. 

Az e kettős függőségrendszerben kifejezés — szintén a ‘világra vonatkozó ismere-
teink’ alapján — felidézi a „K01”szövegmondat azon szegmentumát, mely szerint (az 
irodalmi mű) „a társadalomban  jön létre, és a társadalomban fejti ki hatását” (vagyis ’az 
irodalom összefüggésben van a társadalommal’). Azonban azt, hogy ez a szegmentum 
egyértelműen a „kettős függőségrendszer” antecedensének tekinthető, egy anaforikus 
nyelvtani elem, az „e” mutató determináns is jelzi, továbbá megerősíti a „kettős” mennyi-
ségi jelző — egyébként szerkezetileg nem kötelező — jelenléte, ami expliciten és össze-
foglalóan utal arra, hogy az antecedens két mellérendelt tagmondat összekapcsolásával 
jött létre.   

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 
i04 = az irodalomtudomány; 
i05 = a (K01-ben kifejtett) kettős 
függőségrendszer; 

 
(j05 = a kettősség eszméje). 

 
 [K02/& ind]: 
Következésképpen az irodalom[j01]tudomány[=i04]nak^is e[K01-ben kifej-

tett]^kettős(=j05)^függőségrendszer[=i05]ben kell^vizsgálnia[i04] tárgyá(i04)[i01]t. 
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[K03]Elemeznie kell, egyfelől, a művek keletkezésének körülményeit s folyama-
tát, és elemeznie kell, másfelől, azt a hatást, amit a művek kiváltanak, azt a 
funkciót, amit a társadalomban betöltenek. 

[K03/&vb]: 
(Az irodalomtudománynak) Elemeznie^kell (a kettős függőségrendszerben), 

egyfelől, a(z irodalmi^)művek^keletkezésének^körülményeit^s^(az irodalmi mű-
vek keletkezésének^) folyamatát, és (az irodalomtudománynak) elemeznie^kell, 
másfelől, azt^a^hatást, amit a(z irodalmi) művek kiváltanak, azt^a^funkciót, 
amit (az irodalmi művek) a társadalomban betöltenek. 
 
Kommentár: 

Az elemeznie kell kifejezés, mely egy igei állítmányból és egy (sg. 3. személyragos) 
főnévi igenévi alanyból áll, két — párhuzamos szerkesztésű — kapcsolatos mellérendelő 
tagmondat központi alkotórésze, s így mindkét előfordulásában szintaktikailag és sze-
mantikailag szerves folytatása az előző szövegmondat „kell vizsgálnia” kifejezésének. 
Ezért az „elemezni” igével jelölt cselekvés ágense továbbra is a K02-ben említett „iroda-
lomtudomány”. 

Az „elemeznie” igealaknak — mindkét előfordulásakor — van egy-egy többszörös 
alárendelést tartalmazó, morfológiailag jelölt mondattani tárgya. Az alárendelés révén — 
mely az első esetben az a művek keletkezésének körülményeit s folyamatát főnévi 
csoport tagjai között fennálló többszörös birtokviszonyban, a második esetben pedig az 
azt a hatást, amit [...]; azt a funkciót, amit [...] vonatkozó mellékmondatok által való-
sul meg — e mondattani egységeken belül erős belső kohézió keletkezik. Egyúttal azon-
ban ugyanezen mondattani egységek főnévi alkotóelemei visszautalnak az előző szöveg-
mondatok egyes elemeire. A visszautalás történhet egyrészt (esetleg csekély nyelvtani 
különbséget mutató) szóismétléssel: „művek” – „mű” (K01) (ahol mindkét szóalak álta-
lános jelentéssel bír); „hatást” – „hatását” (K01); „a társadalomban” (K01), másrészt 
fogalmi kapcsolat révén: „keletkezésének” – „jön létre” (K01); „hatást [...] kiváltanak” – 
„fejti ki hatását” (K01), ahol a kapcsolódás bizonyos igei kifejezések, máskor pedig ige 
és főnév kvázi szinonímiájában valósul meg, s ahol valamennyi folyamatnak egyetlen 
közös ágense „a mű(vek)”. (Megjegyzés: Az „azt a funkciót, amit a társadalomban betöl-
tenek” szegmentum felfogható az előző szegmentum részbeni újrafogalmazásának: „a 
művek társadalomban betöltött funkciója az, hogy valamilyen hatást gyakoroljanak a 
társadalomra”.) 

Az említett (ko)referenciák azt mutatják, hogy a „K03” szövegmondat kettős mondat-
tani tárgya nem más, mint a K02-ben szereplő „kettős függőségrendszer” kifejezés tar-
talmának kifejtése — hasonló viszonyban áll e kifejezéssel a K01 is —, mégpedig oly 
módon, hogy a K03 egyúttal új megvilágításba helyezi a K01 tartalmát, amennyiben ez a 
tartalom most már úgy jelenik meg, mint az irodalomtudomány elemzéseinek tárgya. 
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A „kettős függőségrendszer”-re egyébként explicit utalás történik a K03-ban az egy-
felől – másfelől határozószók segítségével. E két, egymást feltételező és kiegészítő kife-
jezés azonban nem kizárólag arra hivatott, hogy a — példaszövegen végigvonuló — ’ket-
tősség’ szemantikai jegyet ébren tartsa az olvasó emlékezetében, hanem egyúttal 
demarkatív szerepet is játszik a K03-ban a mellérendelés két tagja között, világosabbá 
téve ezzel a szövegegységek közötti szemantikai összefüggéseket. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának reprezentálásához a kö-

vetkező (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 
i06 = a művek keletkezésének kö-
rülményei; 
i06’ = (a művek keletkezésének)  
folyamata; 
i07 = a funkció (melyet a művek a 
társadalomban betöltenek). 

j06 = a művek keletkezése; 
 

 
Megkérdőjelezhető, hogy érdemes-e elkülöníteni az „i06” és „i06’” indexe-

ket, s ha igen, miért nem alkalmaztam inkább egymástól teljesen független inde-
xeket. Az egyetlen közös index használata mellett szólna az az érv, hogy elem-
zéseimben az „i” jelzésű indexek egy-egy főnévi csoportot a maga egészében 
reprezentálnak; márpedig a kérdéses kifejezés, „a művek keletkezésének körül-
ményeit s folyamatát” az adott mondatszerkesztésben (más szóval a mondat fel-
színi szerkezetében) felfogható egyetlen főnévi csoportként. Ugyanakkor viszont 
az elkülönítés mellett szól egyrészt a ’körülmény’ és ’folyamat’ fogalmak között 
meglévő szemantikai különbség, melynek révén mindkettő — a fentebb meg-
adott módon — egy-egy önálló, egymás mellé rendelt főnévi csoport központi 
elemévé válhat; másrészt az i06 és i06’ elkülönítését indokolhatja az is, hogy az 
elemzett szövegegység hátralevő részében csak a „művek keletkezésének körül-
ményei”-re történik utalás, de a „folyamatá”-ra már nem (l. K06), ezt azonban 
csak úgy jelölhetem majd egyértelműen, hogy előzőleg önálló indexet rendeltem 
a „körülményeit” kifejezéshez. Ugyanakkor azzal, hogy a két index mégsem tel-
jesen független egymástól, a két kifejezés szoros mondattani, s bizonyos tekin-
tetben jelentésbeli összefüggését kívántam érzékeltetni. 

Hasonló bizonytalanság merülhet föl a „hatást” és a „funkciót” kifejezések 
indexelésével kapcsolatban, hiszen — akárcsak az előző két kifejezés — ezek 
sem teljesen függetlenek szemantikailag; szintaktikailag szintén mellérendelő 
viszonyban állnak egymással, s a továbbiakban itt is csak az első elemre történik 
majd visszautalás (l. K07). Jelen esetben azonban indokolhatja két, egymástól 
független index alkalmazását az, hogy ez a két kifejezés egymáshoz képest na-
gyobb mondattani önállósággal rendelkezik (az adott mondatszerkesztésben 
mindkettő önálló főnévi csoport központi eleme, mindkettőnek van saját, vonat-
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kozó mellékmondati bővítménye, vonatkozó névmási utalással), s kettejük kö-
zött nem áll fönn explicit egymásra utalás. 

 
[K03/& ind]: 
Elemeznie^kell[i04], egyfelől(j05), a művek[i01]^keletkezésé(i01)[=j06]-

nek^körülményei(j06)[=i06]t ^s^folyamatá(j06)[=i06’]t, és elemeznie^kell[i04], 
másfelől(j05), azt^a^hatás[i03]t, ami[i03]t a művek[i01] kiváltanak[i01], 
azt^a^funkció[=i07]t, ami[i07]t a társadalom[i02]ban betöltenek[i01]. 
 
Megjegyzés: 

A „művek” ebben a szövegmondatban először nem mint egy főnévi csoport központi 
eleme jelenik meg, de mivel legelső előfordulásakor — a K01-ben — az volt, nem vál-
toztatom meg „i” jelzésű indexét. Egyébként az „a művek” kifejezés az „irodalmi” jelző 
nélkül is erre a korábbi, „az irodalmi mű” kifejezésre utal vissza, ugyanolyan általános 
érvénnyel, így a két kifejezés koreferensnek tekinthető. 

 
 

[K04]E két szempont azonban nem mindig esett egyforma súllyal a latba az iro-
dalomtudományi kutatások története során.  

[K04/&vb]: 
E^két^(az irodalmi mű keletkezésére, ill. hatására vonatkozó elemzési^) 

szempont azonban nem^mindig esett^egyforma^súllyal^a^latba az irodalomtu-
dományi^kutatások^története^során. 
 
Kommentár: 

Az elemzést kivételesen egy olyan kifejezéssel kezdem, amely a „K04” szövegmon-
dat szerkezetében nem központi szerepet tölt be (mondatbeli helyét tekintve könnyen 
elmozdítható elemről van szó), sőt az eddig elemzett szövegrész kohéziójának megterem-
tésében sincs olyan lényeges szerepe, mint amilyet a szövegmondat többi elemének vizs-
gálata során fedezhetünk fel. 

A kérdéses kifejezés az irodalomtudományi kutatások története során időha-
tározó, melyben egyrészt belső kohézió nyilvánul meg, amennyiben a „története” főnév 
„-e” ’birtokos személyjel’-e a szót közvetlenül megelőző jelzős kifejezésre utal vissza, 
másrészt viszont távolabbi visszautalás is történik a „kutatások” ”-ás” képzővel alkotott 
főnév „kutat” alapigéjének jelentésén keresztül — kvázi szinonímia révén — a K03 
„elemeznie” és a K02 „vizsgálnia” igealakjaira. Végül „az irodalomtudomány” összetett 
főnév felidézi saját korábbi megjelenéseit: expliciten a K02-ben, impliciten, az igeragok 
révén a K03-ban. „Az irodalomtudomány” minden esetben az említett igék által jelölt 
folyamatok ágense. 

Az esett... a latba kifejezésben található (sg. 3. személyragos) igei állítmány alanya 
csakis a kérdéses szövegmondatban őt megelőző, alanyesetben álló e két szempont fő-
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névi csoport lehet, melyben a „két” számnévi jelző — megerősítve az „e” mutató deter-
minánssal — ismét expliciten visszautal az irodalomtudományi elemzésnek a K03-ban, 
illetőleg már a K02-ben jelzett kettősségére. Az egyforma súllyal kifejezésben az „egy-
forma” melléknév jelentésébe beleértendő az ’egynél több dolog’-ra, tehát — az adott 
szövegmondatban — az „e két szempont”-ra történő implicit utalás. (Megjegyzés: Bár az 
„egyforma súllyal esett a latba” kifejezés elemei szoros kapcsolatban állnak egymással, 
az „egyforma” melléknév szerepét azért célszerű önállóan megvizsgálni, mert a kifeje-
zésnek ezt az egyetlen elemét helyettesíthetjük más szóval, pl. „nagyobb súllyal esett a 
latba”. Nem mondhatjuk viszont, hogy két dolog „egyforma nehézséggel zuhant a latba”, 
s nem kérdezhetjük meg, hogy „mibe esett egyforma súllyal a két dolog?”) 

A „szempont” főnév maga is tartalmaz szemantikai visszautalást, mivel egyetlen szó-
ban foglalja össze — vagyis egy közös fogalommá sűríti — a K03-ban kifejtett, az iroda-
lomtudományi elemzésben alkalmazott ‘keletkezésvizsgálat’-ot és ‘hatásvizsgálat’-ot. Így 
az „e két szempont” kifejezés szemantikai viszonya a K03-ban található két mondattani 
tárgyhoz — a szemantikai mozgás iránya tekintetében — épp ellentéte annak a viszony-
nak, amely a K03 e szegmentuma és a K02-ben szereplő „e kettős függőségrendszerben” 
kifejezés között áll fenn. Ugyanakkor érdekes megfigyelnünk, hogy a K03 és a K04 sze-
mantikai viszonya megismétli a K01 és a K02 közötti viszonyt, mivel a gondolat íve 
mindkét szövegegységben a részletező kifejtéstől halad az általánosító megnevezésig. Ezt 
az eljárást tekinthetjük ún. konceptuális anaforának, melyben az anaforikus elem egy — 
nyelvtani elemmel is megerősített — összefoglaló értelmű, esetleg bizonyos minősítést is 
kifejező főnév (ez utóbbi jelleg különösen a „függőségrendszer” szóban érzékelhető), az 
antecedens pedig gyakran a megelőző teljes szövegmondat. A „K01 + K02”, valamint a 
„K03 + K04” szövegegységek viszonyában fennálló párhuzamosság, továbbá a már 
elemzett szintaktikai-szemantikai visszautalások rendszere alapján megkockáztathatjuk 
azt a megállapítást, hogy az „e két szempont” — többszörös áttétellel — fogalmilag visz-
szautal a „kettős függőségrendszer”-re, sőt ebben a szövegben azzal koreferensnek is 
tekinthető, mivel az adott szövegrész (a teljes bekezdés) tartalmát összefoglalhatjuk úgy, 
hogy a „szempont” és „függőségrendszer” főnevek koreferenciáját az őket tartalmazó 
egyetlen szövegmondat szintaktikai szerkezete is bizonyítsa: „Az irodalomtudományi 
elemzés szempontja szükségképpen az irodalmi mű és a társadalom között fennálló füg-
gőségrendszer” (szemben például egy másik lehetséges szemponttal, amely elveti a tár-
sadalmi függőséget mint elemzési szempontot, s a mű immanens voltát helyezi előtérbe). 

Ha most — az első bekezdés végére érve — a szövegben már nem visszafelé, hanem 
előre tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a bekezdést lezáró „az irodalomtudományi kuta-
tások története” kifejezés új témát vezet be, s ezzel átmenetet képez a második bekezdés-
hez, amelyben megkezdődik a téma részletes kifejtése. Ez a funkció magyarázhatja 
egyébként azt is, hogy a kifejezés — lehetséges mondatbeli helyei közül — épp a „K04” 
szövegmondat végére került. 
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E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 
következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 

 
i08 = a (K03-ban kifejtett) két 
szempont; 
i09 = egyforma súly; 
i10 = az irodalomtudományi kutatá-
sok története; 

 
 
(j09 = az egyformaság eszméje); 
j10 = az irodalomtudományi kutatá-
sok. 

 
[K04/ind]: 
E [K03-ban kifejtett]^két(j05)^szempont[=i08] azonban nem^mindig 

esett[i08]^egyforma(=j09)^súly[=i09]lyal^a^latba az irodalom[j01]tudomá-
ny[i04]i^kutatások[= j10]^története(j10)[=i10]^során. 
 
Megjegyzések: 

Annak ellenére, hogy az előbbiekben felvetettem a „szempont” és a „függőség-
rendszer” kifejezések közötti koreferencia lehetőségét az adott szövegdarabban, célsze-
rűnek tűnt mindkettőt saját indexszel ellátni, egyrészt e kifejezések szemantikai önállósá-
ga miatt, másrészt mert bizonyos későbbi visszautalások egyértelműen csak az „e két 
szempont” kifejezésre vonatkozhatnak (l. K04: „esett a latba”; K05: „köztük”). A „tudo-
mány” ebben a szövegmondatban nem központi eleme az őt tartalmazó főnévi csoport-
nak, de mivel első előfordulásakor — a K02-ben — az volt, nem változtatom meg „i” 
jelzésű indexét. 

Bár a „mindig” határozószó átírható lenne „minden korban” főnévi csoporttá, az ilyen 
jellegű időhatározói kifejezésekkel az egyszerűség kedvéért itt nem foglalkozom. Azon-
ban esetleg indokolt lehetne a kifejezést külön idexszel jelölni, mivel a következő mon-
datban szereplő „a reneszánsz korban” kifejezés szemantikai kapcsolatban van a „min-
dig” határozószóval. 
 

A következő, teljes bekezdésnyi szövegdarab — az alkalmazott helyesírás 
alapján — egyetlen többszörösen összetett mondat, amelyet azonban az elemzés 
megkönnyítésére célszerűnek látszik — szintén az alkalmazott központozás 
alapján — három szövegmondatra bontani. Így az első egység, a „K05” szöveg-
mondat a mondatkezdő nagybetűs „A” névelőtől a kettőspontig, a második, a 
„K06” szövegmondat a kettőspont utáni kisbetűs „a” névelőtől a gondolatjelig 
tart, míg a harmadik, a „K07” szövegmondat a gondolatjel utáni kisbetűs „de” 
kötőszó és az eredeti mondatvégi pont közé eső szövegdarab. Ezt a felosztást 
indokolja az, hogy mind a kettőspont, mind a gondolatjel a jelentés szintjén is 
egyértelműen elhatároló szerepet tölt be. Ezen túlmenően a „K05” és a „K06” 
szövegmondatokon belül elkülöníthető egy-egy rövid közbevetett tagmondat, 
melyeket a „K05’”, ill. a „K06’” jelzésű szövegmondatokként fogok elemezni. 
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[K05] + [K05’]: 
[K05]A reneszánsz korban, [K05’]hogy csak eddig nyúljunk vissza, [K05]sze-
rencsés egyensúly alakult ki köztük: 

[K05/&vb]: 
A reneszánsz^korban, szerencsés^egyensúly alakult^ki köztük (a két elemzé-

si szempont között): 
 
Kommentár: 

A szövegmondat első eleme, az a reneszánsz korban időhatározó nem véletlenül ke-
rülhetett — mondatbeli lehetséges helyei közül — a szövegmondat elejére, így ugyanis 
közvetlen tematikus kapcsolat jön létre az előző bekezdést lezáró, a kutatások történeti-
ségére vonatkozó időhatározó (K04) és a kutatástörténet egy bizonyos korszakát kiemelő 
időhatározó (K05) között. A ’történetiség’, ’időbeli fejlődés’ témájának továbbvitele a 
„K05” szövegmondat időhatározójában szemantikai szűkítéssel és pontosítással valósul 
meg (vö.: „nem mindig” — „a reneszánsz korban”). (Megjegyzés: Bár az „a reneszánsz 
korban” kifejezés elemei helyettesíthetők lennének más elemekkel, itt nem tűnik szüksé-
gesnek egymástól elválasztva elemezni őket, mivel a vizsgált szövegrészben nem történik 
külön-külön utalás a kifejezés egyes elemeire.) 

Az alakult ki (sg. 3. személyragos) állítmány alanya az adott szövegmondatban köz-
vetlenül az igét megelőző, alanyesetben álló szerencsés egyensúly főnévi csoport. Ez 
utóbbi kifejezést egyébként célszerű egyetlen egységnek tekinteni, mégpedig azért, mert 
a „szerencsés” jelzőnek itt nincs önálló információértéke (az egyensúly megléte eleve 
szerencsésnek tekinthető, a megbillent egyensúly helyreállítása általában kívánatos), s így 
inkább emfatikus szerepet tulajdoníthatunk neki. 

A köztük személyragos határozószó — mely megfelel az „egyensúly alakult ki” kife-
jezés ’két vagy több dolog között’ argumentumának — a pl. 3. személyragos szóalak, 
valamint szemantikai összefüggés (a „szerencsés egyensúly” ellentétes továbbfejlesztése 
a K04 „nem mindig esett egyforma súllyal a latba” kifejezésének) révén visszautal a 
K04-ben szereplő „e két szempont” kifejezése. (A szemantikai kapcsolatot tovább erősíti 
az, hogy az „egyensúly” szóban egyrészt megismétlődik a K04-ben előforduló „súly” 
lexikai elem, másrészt az „egyen-” előtag jelentésében megtalálható az ’egyformaság’ 
eszméje.) 

 
 
 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű: 
i11 = a reneszánsz kor. 
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[K05/&ind]: 
A reneszánsz^kor[=i11]ban, [K05’]szerencsés^egyen(j09)súly[i09] ala-

kult^ki[i09] köztük[i08]:… 
 
[K05’/&vb]: 
… hogy csak^eddig (a reneszánsz korig, de nem korábbi időkig) nyúl-

junk^(mi, e könyv szerzője és olvasói^) vissza (a múltba, az irodalomtudományi 
kutatások történetét vizsgálva),… 
 
Kommentár: 

Ez a közbevetett — és a K05-höz csak lazán kapcsolódó — alárendelt tagmondat 
akár elhagyható is lenne. A nyúljunk vissza (pl. 1. személyragos) állítmány alanya itt 
ugyanis egy s z ö v e g e n  k í v ü l i  entitás, maga a beszélő, azaz a szerző, aki — a tudo-
mányos stílusban megszokott módon — többes számú igealakkal utal önmagára, megte-
remtve egyúttal annak lehetőségét is, hogy művének (virtuális) olvasójával közösséget 
vállalhasson, midőn őt impliciten megszólítja, illetőleg felszólítja az együttműködésre. 

A „vissza” igekötő — akárcsak az igei első személy — felfogható d e i k t i k u s  
elemként, mivel a ‘múltba való visszatérés’ a beszélő (itt: a szerző és mindenkori olva-
sói) jelenéhez képest történik. 

A K05’ kapcsolatát az őt magában foglaló „K05” szövegmondattal — vagyis egy 
s z ö v e g e n  b e l ü l i  másik egységgel — azonban explicit módon biztosítja az eddig 
időhatározóragos mutatónévmás (ill. a „csak eddig” korlátozó értelmű időhatározói kife-
jezés), melynek antecedense — szintaktikai és szemantikai elemzés alapján — csakis az 
„a reneszánsz korban” időhatározó lehet. Szemantikailag ugyanis mind az anaforikus 
elem, mind annak antecedense az időnek egy meghatározott szakaszára utal, s ezt a köz-
tük lévő szintaktikai kapocs is megerősíti, hiszen a K05’ úgy ékelődik a K05-be, hogy az 
anaforikus elem — a „hogy” kötőszótól eltekintve — közvetlenül követhesse anteceden-
sét. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű: 
(i12 = mi, vagyis e könyv szerzője és olvasói). 
 
[K05’/&ind]: 
… hogy csak^eddig[i11]nyúljunk^vissza(=i12),… 
 
 
[K05 + K05’/&ind]: 
A reneszánsz^kor[=i11]ban, hogy csak^eddig[i11] nyúljunk^vissza(=i12), 

szerencsés^egyen(j09)súly[i09] alakult^ki[i09] köztük[i08]:… 
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[K06] + [K06’]: 
[K06]a klasszikus auktorok humanista kiadója igyekezett minél többet megtudni 
az adott művek keletkezésének körülményeiről, igyekezett minden lehető mód-
szerrel, [K06’] s ez akkoriban csaknem kizárólag filológiai módszereket jelen-
tett, [K06] a hiteles, eredeti szöveget rekonstruálni —… 

[K06/& vb]: 
… a klasszikus^auktorok^humanista^(vagyis reneszánsz kori^)kiadója igye-

kezett^minél^többet^megtudni az adott^(vagyis a klasszikus auktorok által 
írt^) művek^keletkezésének^körülményeiről, (a klasszikus auktorok humanista 
kiadója) igyekezett^minden^lehető^módszerrel, [K06’]a (klasszikus auktorok 
által írt) hiteles, ^eredeti^szöveget^rekonstruálni —… 
 
Megjegyzés: 

Az itt alkalmazott „^...^” jelzés a mondat lineáris szerkezetében egymástól távol 
eső, de szintaktikailag és szemantikailag szorosan összetartozó elemek kapcsolódását 
mutatja. 
 
Kommentár: 

A szövegmondat két, egymással mellérendelő viszonyban lévő tagmondatának (sg. 3. 
személyragos) igei állítmányaihoz itt egy-egy célhatározói értelmű főnévi igenév járul: 
igyekezett [...] megtudni; igyekezett [...] rekonstruálni. Az e kifejezésekben szereplő 
állítmányokhoz — a szintaktikai és szemantikai párhuzamosság révén — egyetlen közös 
alany rendelhető: a klasszikus auktorok humanista kiadója, amely egyúttal a főnévi 
igenevekkel jelölt folyamatok ágense. E főnévi csoport központi eleme („kiadója”) 
egyébként a szövegmondat egyetlen alanyesetben álló főneve. 

A „kiadója” főnév „-ja” ’birtokos személyjel’-e a főnévi csoport elemeinek szintakti-
kai-szemantikai kapcsolódása révén közvetlenül visszautal a „klasszikus auktorok” kife-
jezésre. 

Hasonlóképpen az a művek keletkezésének körülményeiről főnévi csoportban kife-
jezett többszörös birtokviszony e főnevek szoros összefüggését mutatja. 

A tagmondatokon belüli kohéziót erősíti még az, hogy az állítmányokat tartalmazó ki-
fejezések főnévi igeneves, szemantikailag központi elemei maguk is rendelkezhetnek 
további argumentumokkal — ’megtudni vkiről/vmiről vmit’; ’rekonstruálni vmit’ —, ame-
lyek itt meg is jelennek a megfelelő nyelvtani alakban álló szócsoportok révén: „minél 
többet megtudni az adott művek keletkezésének körülményeiről”; „a hiteles, eredeti 
szöveget rekonstruálni”. Ez utóbbi főnévi csoport egyébként a ’szöveg’ és ’(az írott) mű’ 
fogalmak közötti részleges szinonímia, valamint bizonyos, egymással érintkező értelmű 
korlátozó kifejezések — „a h i t e l e s ,  e r e d e t i  szöveget r e konstruálni”; „a k l a s z -
s z i k u s  a u k t o r o k  (által írott) művek” — segítségével a „K06” szövegmondat egé-
szén belül valósít meg koreferenciális viszonyt. 
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Az adott szövegmondat és az őt megelőző szövegmondatok kapcsolatát a K06 eseté-
ben nem a gyakran szokásos névmási anafora, hanem bizonyos lexikai egységek szó sze-
rinti ismétlődése vagy kvázi szinonímiája fejezi ki; ez utóbbi értelmezéséhez a befogadó-
nak mozgósítania kell a ‘világra vonatkozó ismereteit’, amint ez kitűnik a „humanista 
(kiadója)” és a K05-ben található „a reneszánsz korban” főnévi csoportok részleges 
koreferenciájából. Ezzel szemben a szó szerinti ismétlés — mint (a főnévi esetragoktól 
eltekintve) a „művek keletkezésének körülményei” esetében — a befogadó emlékezetére 
támaszkodik. Így jöhet létre koreferenciális viszony a K06 és a K03 adott kifejezései 
között, sőt e főnévi csoportok előzményei egészen a K01-ig nyúlnak vissza (l. a „K03” 
szövegmondat kommentárját). 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindexek bevezetése célszerű: 
i13 = a klasszikus auktorok huma-
nista kiadója; 
(i14 = sok ismeret); 
i15 = minden lehető módszer; 
i16 = a hiteles, eredeti szöveg. 

j13 = a klasszikus auktorok; 
 
 
(j15 = a lehetőségek összessége); 

 
 [K06/ind]: 
… a klasszikus^auktorok[=j13]^humanista([i11]-i)^kiadója(j13)[=i13] igye-

kezett[i13]^~minél^több(=i14)et~^megtudni[i13] az adott ([j13] által írt)^mű-
vek[=i01’]^keletkezésé(i01’)[j06]nek^körülményei(j06)[i06]ről, igyekezett 
[i13]^~minden^lehető(=j15)^módszer[=i15]rel, [K06’]a hiteles,^eredeti([j13]-
tól származó)^szöveg[=i16]et~^rekonstruálni[i13] —… 

 
Megjegyzés:  

Az „i01” index módosítása „i01’”-re azt jelzi, hogy eddigi általános referenciájától 
eltérően a „művek” főnév már csak a művek osztályának bizonyos tagjaira vonatkozhat. 
A módosított index ugyanakkor — a 01-es sorszám révén — továbbra is utal a művek 
osztályára. 

 
[K06’/&vb]: 
… s ez (vagyis a lehető módszerek összessége) akkoriban (a reneszánsz kor-

ban) csaknem^kizárólag  filológiai^módszereket jelentett,… 
 
 
Kommentár: 

Ez a szövegmondat, amely — közbevetett jellegénél fogva — akár zárójelek vagy 
gondolatjelek között is állhatna, többszörös koreferenciális viszonyt mutat szövegkör-
nyezetével. 
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Az ez mutató névmás anaforikusan visszautal a K06-ban szereplő s a névmást (a „s” 
kötőszótól eltekintve) közvetlenül megelőző „minden lehető módszerrel” főnévi csoport-
ra, míg az akkoriban névmási határozószó a K05 időhatározójával — „a reneszánsz 
korban” — koreferens. (A múltra vonatkoztatást erősíti a K06’ igei állítmányának — 
jelentett — (sg. 3. személyragos) múlt idejű alakja, holott a „jelent” ige itt jelen időben 
is alkalmazható lett volna.) 

A filológiai módszereket szócsoport főneve — a többes szám és a szükséges esetrag 
(’vmi jelent vmit’) különbségétől eltekintve — lexikai ismétlés révén teremt koreferenciát 
e szócsoport és a K06-ban szereplő „minden lehető módszerrel” kifejezés között. Az így 
fellépő — s a kizárólag határozószóval megerősített — koreferencia teljességét korlá-
tozza a csaknem határozószó, miközben a „jelentett” igealak épp a referensek azonossá-
gát hivatott kifejezni — mégpedig saját alanyának („ez”) közvetítésével — a „minden 
lehető módszerrel” és a „csaknem kizárólag filológiai módszereket” szócsoportok között 
(vö.: X Y-t jelent  X jelentése Y  X = Y). Végeredményben a K06’ egésze mintegy 
értelmezője a K06 „minden lehető módszerrel” főnévi csoportjának, hiszen az értelme-
zőnek több lényeges szintaktikai és szemantikai jegyét magán viseli, úgymint referen-
ciális azonosság, laza szerkezeti kapcsolódás, tehát elhagyhatóság. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű:  
 j15’ = a filológia (mint az egyetlen 

kihasznált lehetőség). 
 
 [K06’/&ind]: 
… s ez[i15] akkori[i11]ban csaknem^kizárólag filológia[=j15’]i^módsze-

rek[i15]et jelentett[i15],… 
 
Megjegyzés:  

Az „a filológia” kifejezés azért kapta a „j15’” indexet, mert a „filológiai módszere-
ket” főnévi csoport központi eleme visszautal az „i15”-tel jelzett „minden lehető mód-
szerrel” kifejezésre, ugyanakkor a „j15’” jelzés a „(j15)”-höz képest a két fogalom kö-
zötti rész-egész viszonyt hivatott jelezni. 

 
[K06 + K06’/&ind]: 
… a klasszikus^auktorok[=j13]^humanista([i11]-i)^kiadója (j13)[=i13] igye-

kezett[i13]^~minél^több(=i14)et~^megtudni[i13] az adott([j13]által írt)^mű-
vek[=i01’]^keletkezésé(i01’)[j06]nek^körülményei(j06)[i06]ről, igyekezett-
[i13]^~minden^lehető(=j15)^módszer[=i15]rel, s ez[i15] akkori[i11]ban csak-
nem^kizárólag filológia[=j15’]i^módszerek[i15]et jelentett[i15], a hiteles,^ere-
deti([j13]-tól származó)^szöveg[=i16]et~^rekonstruálni[i13] —… 
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[K07]de egyben interpretátora, értelmezője is volt az általa kiadott műnek, s 
propagátora a belőle kiolvasott szemléletnek, a belőle sugárzó hatásnak. 

 [K07/& vb]: 
… de (a klasszikus auktorok humanista kiadója) egyben (egy személyben) 

interpretátora,^értelmezője^is^~volt az általa^(vagyis a klasszikus auktorok hu-
manista kiadója által^) kiadott^műnek,~^s^(a klasszikus auktorok humanista 
kiadója^) propagátora (is volt) a belőle^(vagyis az általa  kiadott műből^) kiol-
vasott^szemléletnek, a belőle^(vagyis az általa kiadott műből^) sugárzó^ha-
tásnak. 
 
Kommentár: 

A szövegmondat egésze egyrészt — a „de” kötőszó révén — ellentétes értelmű mellé-
rendelő viszonyban áll a „K06” szövegmondattal, másrészt maga is felbontható két, 
nagyjából egyenlő hosszúságú, párhuzamos szintaktikai szerkezetű, egymással — a „s” 
kötőszó révén — kapcsolatos mellérendelő viszonyban álló tagmondatra. Ez magyarázza, 
hogy a K07 két tagmondatában az igei-névszói állítmányhoz — interpretátora, értel-
mezője is volt —, illetőleg a névszói állítmányhoz — propagátora (is volt) — tartozó, 
itt önálló szintagmával ki nem fejezett alany megegyezik a K06-ban önálló főnévi cso-
portként megjelenő „a klasszikus auktorok humanista kiadója” alannyal, melyre a K07-
ben egyrészt a (sg. 3. személyű) „volt” igealak (majd később annak ellipszise) utal, más-
részt az a tény, hogy — a „K06’” szövegmondatot most mellőzve — a megelőző szöveg-
rész egyetlen alanyesetben álló főneve a K06-ban szereplő „kiadója”. 

A „K07” szövegmondat állítmányainak névszói elemei — az „interpretátor”, „értel-
mező”, „propagátor” főnevek — önmagukban véve kifejezhetnék egyszerűen azt, hogy a 
számukra közös mondattani alany, „a klasszikus auktorok humanista kiadója” referense 
az ’interpretátorok’, más szóval ’értelmezők’, ill. a ’propagátorok’ osztályába sorolható. 
Ám ezen túlmenően az a tény, hogy e főnevek rendelkeznek az „-a”, „-je”, majd ismét „-a” 
‘birtokos személyjel’-ekkel, melyek egy-egy konkrét s csak később megnevezett ‘birto-
kos’-ra utalnak — „interpretátora, értelmezője is volt az általa kiadott műnek”, 
„propagátora a belőle kiolvasott szemléletnek, a belőle sugárzó hatásnak” — módosít-
ja a referenciális viszonyokat, mégpedig oly módon, hogy az állítmányok névszói elemei 
(bár megtartják leíró, osztályozó funkciójukat is) nem általában utalnak az általuk jelölt 
osztályokra, hanem ezen osztályok egyetlen (jelen esetben közös) tagjával koreferensek. 
Ezt a koreferenciális viszonyt egyértelművé teszik a ’birtokos’-t kifejező szócsoportok 
bizonyos elemei. Az első esetben az „általa” személyragos határozószó — a ’kiadott mű’ 
és a ’kiadó’ fogalmak szemantikai kapcsolata segítségével — a szövegbeni távolság elle-
nére csakis az „a klasszikus auktorok humanista kiadója” kifejezésre utalhat vissza, míg a 
második esetben a szintén névmási jellegű „belőle” személyragos határozószó mindkét 
előfordulásában a „kiadott mű”-re utal (hiszen a ‘világra vonatkozó tudásunk’ alapján 
megértjük, hogy a „szemlélet” és a „hatás” a műből sugárzik és nem a propagátorból), de 
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végeredményben e koreferencián keresztül ismét felidéződik mindezen koreferenciális 
viszonyok közös eredete, „a klasszikus auktorok humanista kiadója”, vagyis a K07-ben 
implicit módon (ragozott igealakok nélkül) közölt egész cselekvéssor ágense (a kiadó 
kiadja a művet, interpretálja, értelmezi azt, kiolvas belőle valamilyen szemléletet, s azt 
propagálja). Ezt a többszörös referenciális azonosságot csak hangsúlyozza az egyben 
határozószó ’egy személyben’, ’ugyanakkor’ jelentése, valamint a K07 első tagmondatá-
nak igei-névszói állítmányában szereplő „is” kötőszó. 

Végül érdemes megfigyelnünk, hogy ebben az utolsó szövegmondatban két főnév is 
visszavezeti az olvasót a szöveg bizonyos korábbi pontjaira, nevezetesen a „mű” és a 
„hatás”. Az „általa kiadott műnek” szócsoportban szereplő főnév — az egyes számú alak 
ellenére — ugyanolyan kiterjedésű referenciális körrel rendelkezik, mint a K06-ban sze-
replő „az adott művek” szintagma többes számú főneve, hiszen mindkettőben van egy 
korlátozó kifejezés („az általa kiadott” és „az adott”), melynek révén — a „mű” szó ko-
rábbi, általános referenciájú előfordulásaival ellentétben — itt már csak a klasszikus auk-
torok humanista kiadója által kiadott, hiteles, eredeti szövegű művekről van szó. 

Általános és korlátozott érvényű referencia ilyen nyilvánvaló szembeállítása azonban 
kevésbé olvasható ki a „hatás” főnév többszöri megjelenése során, valószínűleg a szó 
jelentésének absztraktabb volta miatt. Ezért a „K07” szövegmondatot lezáró „hatás” fő-
név minden nehézség nélkül felidézi saját korábbi előfordulásait a „K03”, sőt már a 
„K01” szövegmondatban, s így — maga is „hatásosan” — keretezi az elemzett szöveg-
részt. 

 
E szövegmondat indexszel kiegészített változatának a reprezentálásához a 

következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű: 
i17 = a (klasszikus auktorok műveiből) kiolvasott szemlélet. 
 
[K07/&ind]: 
… de egyben interpretátora,^értelmezője(i01’)[i13]^is^~volt[i13] az álta-

la[i13]^kiadott[i13]^mű[i01’]nek,~^s^propagátora(i17, i03)[i13](is volt[i13]) a 
belőle[i01’]^kiolvasott[i13]^szemlélet[=i17]nek, a belőle[i01’]^sugárzó[i03]^ 
^hatás[i03]nak. 
 
Megjegyzés:  

Bár az „interpretátor”, „értelmező” és „propagátor” főnevek rendelkeznek önálló, tel-
jes értékű jelentéssel (nem úgy, mint például az „ő” személyes névmás), itt azért nem 
kapnak saját indexeket, mert mindhárman egyértelmű koreferenciaviszonyban állnak az 
i13-mal jelzett „a klasszikus auktorok humanista kiadója” kifejezés referensével. 

A múlt idejű és jelen idejű melléknévi igenevek után szereplő index az igenevek for-
májában kifejezett cselekvések, folyamatok ágensét jelöli. 
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A fenti elemzés eredményeit a Ve/& ind-reprezentáció, az 1. és a 2. táblázat, 
valamint a koreferenciaindex-jegyzék foglalja össze. 
 
Ve/&ind: Hankiss Elemér, Az irodalmi mű mint komplex modell (Részlet), I. A 
könyv célja, módszere, fölépítése 

 
[K01/&ind]: 
Az irodalmi[=j01]^mű[=i01] a társadalom[=i02]ban jön^létre[i01], és a                       

társadalom[i02]ban fejti^ki[i01]^hatásá(i01)[=i03]t. 
 
[K02/&ind]: 
Következésképpen az irodalom[j01]tudomány[=i04]nak^is e[K01-ben kifej-

tett]^kettős(=j05)^függőségrendszer[=i05]ben kell^vizsgálnia[i04] tár-
gyá(i04)[i01]t. 

 
[K03/&ind]: 
Elemeznie^kell[i04], egyfelől(j05), a művek[i01]^keletkezésé(i01)[=j06]-

nek^körülményei(j06)[=i06]t^s^folyamatá(j06)[=i06’]t, és elemeznie^kell[i04], 
másfelől(j05), azt^a^hatás[i03]t, ami[i03]t a művek[i01] kiváltanak[i01], 
azt^a^funkció[=i07]t, ami[i07]t a társadalom[i02]ban betöltenek[i01]. 

 
[K04/&ind]: 
E [K03-ban kifejtett]^két(j05)^szempont[=i08] azonban nem^mindig 

esett[i08]^egyforma(=j09)^súly[=i09]lyal^a^latba az irodalom[j01]tudomá-
ny[i04]i^kutatások[=j10]^története(j10)[=i10]^során. 

 
[K05/&ind]: 
A reneszánsz^kor[=i11]ban,…  
 

[K05’/&ind]: 
… hogy csak^eddig[i11] nyúljunk^vissza(=i12),…  
 

[K05/&ind]: 
… szerencsés^egyen(j09)súly[i09] alakult^ki[i09] köztük[i08]:… 
 
[K06/&ind]: 
… a klasszikus^auktorok[=j13]^humanista([i11]-i)^kiadója(j13)[=i13] igye-

kezett[i13]^~minél^több(=i14)et~^megtudni[i13] az adott([j13] által írt)^mű-
vek[=i01’]^keletkezésé(i01’)[j06]nek^körülményei(j06)[i06]ről, igyekezett[i13]^~ 
minden^lehető(=j15)^módszer[=i15]rel,… 
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[K06’/&ind]: 
… s ez[i15] akkori[i11]ban csaknem^kizárólag filológia[=j15’]i^mód-

szerek[i15]et jelentett[i15], …  
[K06/&ind]: 
… a hiteles,^eredeti([j13]tól származó)^szöveg[=i16]et~^rekonstruálni[i13] —… 
 
[K07/&ind]: 
… de egyben interpretátora,^értelmezője(i01’)[i13]^is^~volt[i13] az álta-

la[i13]^kiadott[i13]^mű[i01’]nek,~^s^propagátora(i17, i03)[i13](is volt[i13]) a 
belőle[i01’]^kiolvasott[i13]^szemlélet[=i17]nek, a belőle[i01’]^sugárzó[i03]^ 
^hatás[i03]nak. 
 
Az „i” jelzésű indexeket tartalmazó táblázat: 

 
 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 

i01 

 

az iro-

dalmi 

mű,  

jön létre, 

fejti ki, 

(az iro-

dalmi 

műnek 

a)  

tárgyát a művek

(-nek a),

a művek,

kiválta-

nak, 

(a mű-

vek), 

betölte-

nek 

      

i01’       az adott

(a klasz-

szikus 

auktorok 

által 

írott) 

művek 

(-nek a) 

 (az általa 

kiadott) 

műnek, 

belőle 

i02 a társa-

dalom-

ban 

 a társa-

dalom-

ban 

      

 
 

 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 

i03 hatását  hatást, 

amit 

     a (klasz-

szikus 
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auktorok 

művei-

ből) 

sugárzó 

hatásnak 

i04  az iro-

dalom-

tudo-

mány-

nak, 

kell vizs-

gálnia, 

(az iro-

dalom-

tudo-

mánynak 

a) 

elemez-

nie kell 

az iroda-

lomtu-

dományi

     

i05  a [K01-

ben ki-

fejtett] 

kettős 

függő-

ségrend-

szerben 

       

i06   a művek 

keletke-

zésének 

körül-

ményeit 

   az adott 

művek 

keletke-

zésének 

körül-

ménye-

iről 

  

i06’   (a művek 

keletke-

zésének) 

folya-

matát 

      

 
 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 

i07   a funk-

ciót, 
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amit 

 

i08    a [K03-

ban ki-

fejtett] 

két 

szem-

pont, 

(nem 

mindig) 

esett 

köztük     

i09    egyfor-

ma súly-

lyal (a 

latba) 

(szeren-

csés) 

egyen-

súly, 

alakult 

ki 

    

i10    az iro-

dalom-

tudo-

mányi 

kutatá-

sok  

(-nak a) 

történe-

te során 

     

i11     a rene-

szánsz 

korban 

eddig 

(ez+ig) 

 akkori-

ban 

 

(i12)     

 

 nyúljunk 

vissza 

(mi = 

szerző + 

olvasók)

   

 
 
 

 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 

i13       a klasz-

szikus 

 interpre-

tátora, 
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aukto-

rok  

(-nak a) 

huma-

nista 

kiadója,

igyeke-

zett 

(meg-

tudni, 

rekonst-

ruálni) 

értelme-

zője, 

volt, 

propagá-

tora, 

(volt), 

általa,  

kiadott, 

kiolva-

sott 

(i14)       minél 

többet 

  

i15       minden 

lehető 

mód-

szerrel, 

(filoló-

giai) 

módsze-

reket 

ez,  

jelentett 

 

i16       a hite-

les, ere-

deti szö-

veget 

  

i17         a (klasz-

szikus 

auktorok 

művei-

ből)  

kiolva-

sott 

szemlé-

letnek 

 
1. táblázat 

A „j” jelzésű indexeket összefoglaló táblázat: 
 
 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 
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j01 az iro-

dalmi 

(mű) 

az iro-

dalom 

(-tudo-

mány) 

(az iro-

dalmi 

művek) 

az iro-

dalom 

(-tudo-

mányi 

kutatá-

sok) 

(az iro-

dalom-

tudo-

mányi 

kutatá-

sok két 

szem-

pontja) 

 (az a-

dott 

irodal-

mi mű-

vek) 

 (a ki-

adott 

irodal-

mi mű-

nek) 

(j05) (kelet-

kezés és 

hatás) 

(e) ket-

tős 

(függő-

ségrend-

szer) 

egyfe-

lől, 

másfe-

lől 

(e) két 

(szem-

pont) 

(a két 

szem-

pont 

között) 

 (egyfe-

lől 

kelet-

kezés) 

 (más-

felől 

hatás) 

j06 (az iro-

dalmi 

mű ke-

letkezé-

se) 

 a mű-

vek  

(-nek a)  

kelet-

ke-

zésének 

(körül-

ményeit 

s folya-

matát) 

   a(z 

adott) 

művek 

keletke-

zésének 

(körül-

ményei

ről) 

  

(j09)    egyfor-

ma  

(súly-

lyal) 

egyen-

(súly) 

    

j10  (az iro-

dalom-

tudo-

mány-

nak kell 

vizsgál-

nia) 

(az iro-

dalom-

tudo-

mány-

nak ele-

meznie 

kell) 

az iro-

dalom-

tudo-

mányi 

kutatá-

sok  

(-nak a)

(törté-

nete) 

  (meg-

tudni,  

re-

konst-

ruálni) 

 (kiadó, 

inter-

pretá-

tor, 

értel-

mező, 

propa-

gátor), 

 

 K01 K02 K03 K04 K05 K05’ K06 K06’ K07 

j10         (ki-

adott, 

műnek 
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kiolva-

sott 

szemlé-

letnek) 

j13       a 

klasz-

szikus 

aukto-

rok 

(-nak 

a) (hu-

manista 

kiadó-

ja), 

(a klasz-

szikus 

aukto-

rok ál-

tal írott 

művek, 

szöveg)

 (a 

klasz-

szikus 

aukto-

rok hu-

manista 

kiadója  

által 

kiadott 

műnek) 

(j15)       minden 

lehető 

(mód-

szerrel) 

  

j15’        filoló-

giai 

(mód-

szere-

ket) 

 

  
2. táblázat 

 
 
 
 
A koreferenciaindexek jegyzéke: 

 
„i”  jelzésű indexek: 
 

„j”  jelzésű indexek: 
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i01 = az irodalmi mű (vagy művek, 
általában); 
i01’ = az adott (a klasszikus aukto-
rok által írott) művek; 
i02 = a társadalom; 
i03 = a hatás (melyet az irodalmi  
mű fejt ki a társadalomra); 
i04 = az irodalomtudomány; 
i05 = a (K01-ben kifejtett) kettős 
függőségrendszer; 
i06 = a művek keletkezésének kö-
rülményei; 
i06’ = (a művek keletkezésének) fo-
lyamata; 
i07 = a funkció (melyet a művek a 
társadalomban betöltenek);     
i08 = a (K03-ban kifejtett) két 
szempont; 
i09 = egyforma súly; 
i10 = az irodalomtudományi kutatá-
sok története; 
i11 = a reneszánsz kor; 
(i12 = mi, vagyis e könyv szerzője 
és olvasói); 
i13 = a klasszikus auktorok huma-
nista kiadója; 
(i14 = sok ismeret); 
i15 = minden lehető módszer;
 
 
i16 = a hiteles, eredeti szöveg; 
i17 = a (klasszikus auktorok művei-
ből) kiolvasott szemlélet. 

j01 = az irodalom; 
 
 
 
 
 
 
 
(j05 = a kettősség eszméje); 
 
j06 = a művek keletkezése; 
 
 
 
 
 
 
 
(j09 = az egyformaság eszméje); 
j10 = az irodalomtudományi kutatá-
sok; 
 
 
 
j13 = a klasszikus auktorok; 
 
 
(j15 = a lehetőségek összessége); 
j15’ = a filológia (mint az egyetlen  
kihasznált lehetőség); 

 
 
 
 
A példaszöveg elemzéséből a következő tanulságok vonhatók le: 
 

1. A szöveg koreferenciarendszerének gazdagságát mutatja egyrészt, hogy a 
szövegdarabok közötti utalások változatos eszközökkel történnek, másrészt, 
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hogy bizonyos állandó, illetőleg visszatérő referensek az egymástól távolabb eső 
szövegdarabokat is összekapcsolják. 
 
2. Tudományos szövegről lévén szó, megállapítható, hogy a szöveg tematikus 
előrehaladása nem olyan léptékű, mint például egy narratív szövegé, melyben 
újabb és újabb események és szereplők kapcsolódnak az elbeszélésbe. A tudo-
mányos szöveg — mint az argumentatív szövegtípus egyik megvalósulása — 
jelenségeket ír le és elvont fogalmakat fejt ki, minek során ugyanazt a — téma-
ként végigvonuló — jelenséget, fogalmat mutatja be több oldalról, különböző 
szempontokból. Az új elemet így nem elsősorban egy merőben új téma képvise-
li, hanem a nézőpontváltás és a logikai műveletek váltogatása; ez magyarázhatja 
azt, hogy viszonylag gyakori a szinonímia, valamint az általánosítást és objektív 
minősítést kifejező konceptuális anafora révén megvalósuló koreferencia. 
 
3. Az argumentatív szövegtípus összetett jellegével áll szoros összefüggésben a 
szöveg nyelvi megformálásának az a vonása is, miszerint gyakoriak az esetleg 
többszörös alárendelést tartalmazó szócsoportok (elsősorban főnévi csoportok), 
melyek között részleges koreferencia valósul meg, egyszerre biztosítva a téma 
állandóságát és új megvilágításba helyezését. Mivel a koreferencia nem feltétle-
nül a szócsoportok mondattanilag központi elemei között jön létre, hanem meg-
valósulhat az alárendelt (pl. jelzői) elemek szintjén is, az elemzésben cél-
szerűnek látszik kétféle koreferenciaindexet alkalmazni (a szócsoport egészére, 
ill. annak egy alárendelt elemére vonatkozót), mert így jobban kitűnik, hogy mi-
lyen nagy jelentőséget kap a tudományos szövegben egy-egy jelenség különböző 
aspektusainak bemutatása. Erre egyik legjobb példa az elemzett szövegrész első 
bekezdésén végigvonuló, az irodalmi mű létezését és az irodalomtudományi ku-
tatást jellemző „kettősség eszméje”, amely soha nem szerepel a vizsgált szöveg-
részben egy szócsoport központi elemeként (csak mint jelző fordul elő, vagy 
mint az információt tagoló, elhatároló határozószópár), s mégis, a szemantika 
szintjén olyan fontos szerepet tölt be, hogy — főképp utólag visszatekintve — 
már az első szövegmondatban felbukkan annak ellenére, hogy a ’kettő’ fogalmá-
ra ott még nem történik explicit lexikai utalás. Az ilyen — j jelzésű indexszel 
reprezentált — szövegelemek tehát külön figyelmet érdemelnek, mert bár mon-
dattani szempontból nem nélkülözhetetlenek, a szöveg koherenciájában akár 
központi szerepet is betölthetnek. Ennek talán legnyilvánvalóbb bizonyítéka — 
mint az a 2. táblázatból is kiolvasható —, hogy a két lazán közbeékelt szöveg-
mondatot kivéve mindenütt jelen van — explicit-alárendelt vagy implicit formá-
ban — az ‘irodalom’ fogalma, egyébként teljes összhangban Hankiss Elemér 
könyvének tárgyával. 
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