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9. 
A korreferenciarelációk és a tételmondat 

Példaszöveg: Lev Tolsztoj, Anna Karenyina. Első rész, XII., 3-4. 
BÉKÉSI IMRE 

 
1. A korreferencialitás analitikus vizsgálatának az a módja, amely PETŐFI S. 
JÁNOS példaelemzésében megjelenik (PETŐFI 1998), a lehető legobjektívebb 
mód. Nem preferált (a kutató szemében valamilyen szempontból fontosnak tar-
tott) korreferenciákat vizsgál tehát, hanem minden korreferencialáncot, amit — 
analitikus feldolgozásban — adott szövegben felismer. Új felismeréseket adott 
szövegfajta természetére vonatkozólag az ilyen igényű vizsgálatoktól remélhe-
tünk, de — miként PETŐFI S. JÁNOS írja — „csak nagyobb mennyiségű (és vál-
tozatos jellegű) szöveganyag elemzési eredményei alapján” lehet várni (PETŐFI 
1997: 15). E várakozás realitását a jelen kötet elemzései segítik megítélni. Ha 
elkészül annyi elemzés, s ezek leírási apparátusa egységes annyira, hogy adatai 
számítógépes elemzésre átkódolhatók lesznek, akkor új felismerésekhez komoly 
reményeket fűzhetünk. 

Az analitikus vizsgálatnak ez az objektív és teljes leírásra irányuló módja 
egyúttal olyan alapvizsgálat, amely körül számos „szatellit vizsgálat” keringhet-
ne a már el- és közismertté vált szövegszerkezeti sajátságok célratörő vizsgálata-
iként. Az egyes szövegművekre műfajilag jellemző kommunikációs megformált-
ság egyik közismert eszköze például az ún. t é t e l m o n d a t  (a szö-
vegmű/szövegegység első vagy utolsó — ritkábban belső — mondataként), 
amely előrebocsátja vagy éppen összegzi a szövegben/szövegegységben részle-
tezettek lényegét. (A rövid újsághírekben ilyen kötelező makroszerkezeti meg-
oldás a lead, a ‘hírfej’, amiben — szerepe szerint — meg kell jelenniük a 
hír/információ domináns lexikai komponenseinek: mit történt, kivel, hol, mi-
kor?)  

E domináns lexikai komponensekkel kezdődnek az egyes korreferencia-
láncok, amelyek mint láncok is együtt referálnak. Legnyilvánvalóbb ez olyan 
esetben, ahol a szövegegész (pl. egy regény) első mondatának általános névmá-
sát (pl. minden) tagolják szét, részletezik, jelenítik meg a következő szövegmon-
datok tartalmas lexémái. Egyik ismert példája ennek az Anna Karenina-történet 
első mondata: „Bce c???????? b g??? O??????ux” (’Az Oblonszkij-házban 
minden összekavarodott’): a házaspár, a családtagok, a személyzet; az asszony 
nem jött ki a lakosztályából, a férj nem a felesége hálójában ébredt, a gyerekek 
magukra hagyottan futkostak, az angol nevelőnő ..., a szakácsnő..., a szolgáló-
lány és a kocsis fölmondott.  

Az idézett első szövegmondatban leírt ‘összekavarodás’-t 16 fejezet részlete-
zi, s a 17.-ben jelenik meg Oblonszkij húga, a mű címadó hősnője, Anna. Az 
olvasó majd csak a történet végén fogja fel, hogy a népes Oblonszkij-ház egyet-
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len figyelemre méltó tagjának, Annának az élete kavarodott össze tragikusan, 
vagyis hogy az első fejezet első szövegmondata mint ‘tételmondat’ kettős szere-
pet tölt be. Helyileg, aktuálisan a műegész bevezető fejezetét szervezi meg, va-
lódi szerepe azonban a teljes műre érvényes.  

 
2. Az itt felvázoltak szerint — vagyis a ‘tételmondat’ kiemelt szövegszervező 
szerepére való tekintettel — elemzem a továbbiakban az idézett Tolsztoj-mű egy 
valamivel későbbi, két bekezdésre tagolódó szövegegységeiben a koreferencia-
relációkat. 
 
2.1. Az elemzett szövegegység: 

 
Ve: Lev Tolsztoj: Anna Karenina, Első rész, XII, 3-4. 

„1Az anya össze sem tudta Vronszkijt Levinnel hasonlítani. 
2Levinben sok minden nem tetszett neki. 3Különös, éles ítéletei; 
társaságbeli félszegsége, ami föltevése szerint gőgön alapult, bar-
mok és parasztok közt folyó, az ő fogalmai szerint elvadult falusi 
élete. 4Az is nagyon ellenére volt, hogy miután a lányába beleszere-
tett, másfél hónapig járt a házba, mint aki fél, nem lesz-e nagy tisz-
tesség, ha megkéri. 5Nem akarta megérteni, hogy aki lányos házba 
jár, nyilatkoznia kell. 6S egyszer csak, anélkül, hogy nyilatkozott 
volna, elutazott. 7Szerencse, hogy a külseje annyira nem vonzó — 
gondolta az anya —, s Kitty nem szeretett bele. 

8Vronszkij viszont minden óhaját kielégítette. 9Nagyon gazdag, 
okos, előkelő, fényes katonai és udvari pálya áll előtte, amellett bű-
bájos ember. 10Lehetetlen jobbat kívánni.” 

 
2.2. Szövegmondatonkénti elemzés: 
 
[K01]Az anya össze sem tudta Vronszkijt Levinnel hasonlítani. 

[K01/&vb]:  
Az anya (lánya kérőiként annyira különbözőnek ítéli a két férfi értékét, hogy) 

össze sem tudta Vronszkijt Levinnel hasonlítani. 
 
Kommentár: 

Fontos jegye a [K01]-nek a tételmondatszerep. Ez a benne kifejezésre jutó tartalom 
egy induktív következtetési menet általánosításának előrebocsátása. Ezzel kapcsolatban 
különbséget kell tenni a [K01] egésze, valamint részei között. Egész voltában 
k a t a f o r i k u s szerepet játszik a tételmondat, és kataforikus irányú benne az [i02] 
korreferenciaindexszel jelölt kifejezés is: „össze sem tudta hasonlítani”. Az egész, vala-
mint az itt kiemelt rész igényli a folytatást, ami ‘kifejtő magyarázó’ szerepű viszonyítás-
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ként várható: [K01] UGYANIS [K02]… A [K02]-vel folytatódó szövegmondatok vi-
szont már a n a f o r i k u s a n utalnak vissza ancetedenseikre, azaz az [i01]-re, az [i03]-ra, 
az [i04]-re és az [i05]-re. 

Szintaktikai szempontból nem lényegtelen, hogy a [K01]-ben referenciálisan uralko-
dó összehasonlít ige (’összehasonlít vki vkit vkivel’) grammatikailag alá van szerkesztve 
a ’tud vki vmit’ tagadó minőségű igének (1. ábra). 
 
(1)  

Mondat 
 
 
 
Főnévi csop.                                                                  Igei csop. 
 
 
 
                                 Ige                                                                      Főnévi csop. 
                           
 
 
                                                                                              Igei csop.                      Főnév 
 
 
 
                                                                          Főnévi csop.                      Ige 
 
 
 
 Az anya             nem tudta             Vronszkijt                   Levinnel    összehasonlíta  -ni 

 
Az (1) ábra csupán a szófaji viszonyokat ábrázolja. Lényegében ugyanezt tartalmazza 

az igeneves szerkezettel kifejezett tárgy (ami itt az oroszban alany). A [K01] szöveg-
mondatban azonban nem az áll, hogy „nem tudta összehasonlítani”, hanem ez: „össze 
sem tudta hasonlítani”. A különbség lényegi. Az (1) ábra e l v i jelentésében a ’valaki 
nem tud valamit’ szerepel, vagyis ott a két személy összehasonlítható, csak az ágens erre 
nem képes. A [K01] jelű aktuális mondatban — értékkülönbségeik miatt — az ágens a 
két személyt összehasonlíthatatlannak ítéli.  

 
A [K01] szövegmondathoz mint tételmondathoz a vizsgált szövegegység va-

lamennyi korreferenciaindexe hozzárendelhető: 
i01 = az anya; 
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i02 = az anya összehasonlító-értékelő gondolatmenete; 
i03 = Levin; 
i04 = Vronszkij; 
(i05 = a lánya lehetséges kérőinek összehasonlításaként). 

 
[K01/&ind]: 
Az anya[=i01] (az i05 szempontjából) össze sem tudta[=i02] Vronsz-

kijt[=i04] Levinnel[=i03] hasonlítani[=i02]. 
 
 
[K02]Levinben sok minden nem tetszett neki. 

[K02/&vb]: 
Levinben sok minden nem tetszett neki (az anyának): 
 

Kommentár: 
A [K02] szövegmondat a Németh László-fordítás újabb kiadásaiban már nem különül 

el, hanem — az orosz szövegnek megfelelően — azonnal rátér a kifejtésre: „Levinben 
nem tetszettek neki különös, éles ítéletei,…” A fordítás itteni, első magyar kiadásában 
tehát egy a l t é t e l m o n d a t o t  találunk, ami megfelel a tételmondat negatív minőségű 
állításának: [K01] … nem tudta …, [K02] nem tetszettek neki. Az altételmondat 
referenciális jelentése konkrétabb a főmondati helyzetű tételmondaténál, ezzel felel meg 
a kifejtő magyarázó szerepkörnek. Általánosabb viszont a [K03]-mal kezdődő folytatás-
nak; ezáltal egyidejűleg utal anaforikusan (vagyis az előzményére), valamint katafo-
rikusan (a folytatására) is.  

 
A [K01] szövegmondathoz négy korreferenciaindex rendelhető: 
i01 = neki (az anya); 
(i05 = mint lányának — az anya által nem kívánatos — kérője szempontjá-
ból); 
i02 = az összehasonlításnak az i03-ra vonatkozó része; Levinben nem tetszett 
neki; 
i03 = Levinben. 

 
[K02/&ind]: 
Levinben[=i03] (az i05 szempontjából) sok minden nem tetszett[=i02] ne-

ki[=i01]. 
 
Megjegyzés: 

Idő hiányában a leírásnak itteni további részét elhagyom ([K03], … [K05] stb.; ezek 
lényege megtalálható a (2) táblázaton. Foglalkoznom kell viszont a [K04] jelű szöveg-
mondat egyik részletével.  
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[K04]Az is nagyon ellenére volt, hogy miután a lányába beleszeretett, másfél 
hónapig járt a házba, mint aki fél, nem lesz-e nagy tisztesség, ha megkéri. 

[K04/&vb]:  
Az (anyának az előbbieken túl) az is nagyon ellenére volt, hogy miután 

(Levin) a lányába beleszeretett, másfél hónapig (az anya szerint indokolatlanul 
hosszú ideig) járt a házba (Kittyhez), mint (olyan férfi), aki fél, nem lesz-e nagy 
tisztesség (a családra nézve), ha megkéri (lányuk kezét). 
 
Kommentár: 

A [K04]-ből csupán egy szegmentumot emelek ki: „... mint aki fél, nem lesz-e nagy 
tisztesség, ha megkéri.” Ebbe a részletbe beleértődik egy nyelvileg nem jelölt jelentés-
részlet is, amelyet — épp implicit volta miatt — az olvasó kétféle korreferencialáncba 
építhet be, azaz kétféleképpen értelmezhet. Ezt az implicit jelentésrészletet a „tisztesség” 
főnév implikálja. Az itteni szerepkörben a „tisztesség” főnévnek állandó határozója van: 
„tisztesség valakire nézve”; mivel azonban ez itt implicit, az explikálás (értelmezés) az 
olvasóra marad, aki két lehetőség közül választhat. Az egyik szerint „tisztesség Levinre 
nézve”, a másik szerint „tisztesség a családra nézve”. 

A két értelmezés közti különbség, láthatjuk, oly nagy, hogy mégsem lehet teljesen az 
olvasó tetszésére bízni a választást. 

Egyáltalán nem bízza a választást az olvasóra néhány műfordító. Ambrozovics De-
zsőnél, az Anna Karenina egyik első (1905) magyar fordítójánál ezt a szegmentumot így 
olvashatjuk: „... s mintha (Levin) attól tartott volna, nem lesz-e nagyon is nagy tisztesség 
a családra nézve, ha előáll az ajánlatával, ...” 

A regény (ilyen szempontból megvizsgált) német fordításai közül kettőben, az angol 
fordítások közül egyben követi a fordító ezt a választás (BÉKÉSI 1985): 
 Arthur Luther (1928): „... als fürchtete er, ob er der Familie durch einen 
Heiratsantrag nicht zu viel Ehre erweise...”; 
 Deutsche Buch-Gemeinschaft (1966): „... als fürchtete er, der Familie durch einen 
Heiratsantrag zuviel Ehre zu erweisen...”; 
 Edmund Fuller (1963): „... as though he were afraid he might be doing them too great 
an honor by making an offer,...”. 

Az idézett fordításokban tehát a fordítók explikálják a „tisztesség” főnév állandó ha-
tározóját („a családra nézve”, „számukra”); s annak, hogy ezt — Tolsztoj szövegétől 
eltérően — fontosnak tartják, egyetlen célja van. Nevezetesen az, hogy kizárják azt a 
konvencionális tudást, amely — e fordítók szerint — aktivizálódhatnék az olvasó tudatá-
ban kb. az alábbi, lerövidített mechanizmus révén: Ha egy — egyébként nősülésre képes 
— fiatalember szerelmes, akkor várhatólag nyilatkozni fog. Ha mégsem nyilatkozik, an-
nak e g y i k lehetséges oka, hogy „nem mer” nyilatkozni: saját személyét és/vagy társa-
dalmi helyzetét kevésnek érzi arra a megtiszteltetésre, hogy megkérje a lány kezét. 
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A [K04] szövegmondathoz négy korreferenciaindex rendelhető: 
i01 = ellenére volt (az anyának); 
i05 = nagyon ellenére volt; 
i02 = (Levin) beleszeretett; járt, várt, fontolgatott, fél, megkéri; 
i05 = (beleszeretett) a lányába, (megkéri) a lányát. 

 
[K04/ind]: 
(Az anyának[=i01]) az is nagyon ellenére volt[=i02], hogy miután 

(Levin[=i03]) a lányába[=i05] beleszeretett, másfél hónapig (az anya[=i01] sze-
rint indokolatlanul sokáig) járt a házba (Kittyhez[=i05]), mint (olyan férfi), aki 
fél, nem lesz-e nagy tisztesség (a családra: az anyára[=i01] nézve), ha megkéri 
(a lányuk[=i05] kezét). 
 
A korreferenciaindexek előfordulását szemléltető táblázat (1. táblázat): 
 

 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 

i01 Az 

anya 

neki föltevé-

se sze-

rint, az 

ő fogal-

mai 

szerint 

ellenére 

volt, lá-

nyába,  

a házba, 

(a csa-

ládra 

nézve), 

megkéri 

(a lá-

nyuk 

kezét). 

lányos 

házba 

(az ő lá-

nya) 

a (lányá-

val 

kapcs.) 

szándé-

káról 

gondol-

ta az a-

nya 

óhaját   

i02 Az anya

össze 

sem 

tudta 

(…) 

hason-

lítani 

sok 

minden 

nem 

tetszett 

föltevé-

se sze-

rint,  

az ő fo-

galmai 

szerint 

az is 

nagyon 

ellenére 

volt 

  gondol-

ta: sze-

rencse, 

hogy …

   

i03 Levin Levin-

ben 

ítéletei, 

félszeg-

sége, 

élete 

belesze-

retett,  

járt, 

várt, 

nem 

akarta 

megér-

teni 

nyilat-

kozott 

volna, 

külseje, 

nem 

szere-

tett bele
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 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 

i03    fontol-

gatott, 

fél, 

megkéri

 eluta-

zott 

    

i04 Vronsz-

kij 

      Vronsz-

kijt 

VISZONT

gazdag 

stb. 

előtte, 

bűbájos 

ember 

(nála) 

i05 (Az 

anya lá-

nya) 

  (bele-

szere-

tett)  

a lányá-

ba, 

(megké-

ri) a lá-

nyát 

lányos 

házba, 

nyilat-

koznia 

kell  

(a lány-

nyal 

kapcs. 

szándé-

káról) 

nyilat-

kozott 

volna  

(a lány-

nyal 

kapcs. 

szándé-

káról) 

Kitty    

 
1. táblázat 

 
A korreferenciaindexek jegyzéke:  
i01 = az anya; 
i02 = az anya összehasonlító-értékelő gondolatmenete; 
i03 = Levin; 
i04 = Vronszkij; 
i05 = az anya lánya. 

 
3. Összefoglalás  
 

A korreferencialáncok együttszereplésének gazdagabb-ritkább volta kölcsö-
nösen összefügg a szöveg/szövegegység szövegmondatokra való tagolódásával. 
E tagolódás tartalmi-logikai (értelem-szemantikai) relációk mentén valósul meg, 
amelyekkel együtt kommunikációs, retorikai stb. szabályok is érvényesülhetnek. 
Magától értetődik például, hogy a tételmondat, valamint a tételmondat kifejtése 
közti ma g y a r á z ó  relációfajta, esetünkben az [[[K01] UGYANIS [[K02] – 
[K10]]] szövegegység-végi (konklúziómondatos) helyzetében-szerepében k ö -
v e t k e z t e tő  relációfajtával kapcsolódnék: [[[K02] – [K10]] TEHÁT [[K01]]]. 
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Az is nyilvánvaló, hogy az ellentét egyszerű, ‘szembeállító’ fajtája — szint-
tartó szerepe folytán — megengedné az általa viszonyított elő- és utótag sorren-
di cseréjét; vagyis az anya összehasonlító-érvelő gondolatmenete kezdődhetnék 
Vronszkijjal is: Vronszkij [[[K08] – [K10]] VISZONT Levin [[K02] – [K07]]]. 

A fentiekben elemzett korreferenciarelációk ezekben az ún. ma k r o -
s z e r k e z e t i  összefüggésekben összegződnek. Az alábbi ágrajzok (2., 3., 4. 
ágrajz) az elemzett szövegegység nagyobb komponenseinek (‘tömbjeinek’) vi-
szonyait szemléltetik (BÉKÉSI 1986: 94-101). 

 
(2) 
 
                        UGYANIS 
 
 
 

       VISZONT 
 
 
 

          UGYANIS                                   UGYANIS 
 
 
 
[K01]                                    [K02]    [[K03] — [K07]]            [K08]     [[K09] — [K10]] 
 
 
(3) 
 
                                                                                             TEHÁT    
 
 
 
                                            VISZONT 
 
 
 
                 UGYANIS                                      UGYANIS 
 
 
 
 [K02]                  [[K03] — [K07]]   [K08]                 [[K09] — [K10]]                  [K01] 
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(4) 
 

       VISZONT 
 
 
 
                      TEHÁT                                                                              TEHÁT 
 
 
 
[[K03] — [K07]             [K02]]                                        [[K09] — [K10]              [K08]] 
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