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12. 
Explicitség és koreferencia  

Példaszöveg: egy anekdotikus prózarészlet 
TOLCSVAI NAGY GÁBOR 

 
Az alább következő koreferenciaelemzés tárgya Temesi Ferenc Por című re-

gényének egy részlete (I. kötet. Magvető, 1986. 180.) A részlet Temesi szótárre-
gényének szerkezetéből eredően kettős tulajdonságú: egyrészt egy teljesebb szö-
veg nyilvánvaló egysége, abba beépül, másrészt pedig önálló, önmagában is 
megáll rövid írásként anekdotára jellemző történetelmondó szerkezettel. A szó-
tárregénybe való beépülésnek számtalan olyan jelölője van a részletben, amely 
csak a teljes szöveg ismeretében válik nyilvánvalóvá (maga az elbeszélő én, az 
„eszménykép”, a részlet végén említett „Kamon” és „Bottyán Karcsi”, de talán 
még inkább a gyerekkor). A részlet önállóságát bizonyítja az a tény, hogy mind-
ezek a szövegbeli elemek a teljes szöveg ismerete nélkül is érthetőek egy befo-
gadásban, mert a világról és más szövegekről, ill. történetelbeszélésekről való 
tudása alapján a befogadó valamilyen nem specifikált jelentést rendelhet ezek-
hez az elemekhez (a gyerekkorhoz általános jellemzőket, a Kamonhoz és a Boty-
tyán Karcsihoz pedig a ’név’ mellett például a ’barát’, ’osztálytárs’ jelentéseket 
is, végül az elbeszélő énhez annyit, amennyit egy ilyen általános énbemutatás 
esetén egyáltalán lehet, föltehetően prototipikusan).  

Az önállóságot emellett további formai jellemzők biztosítják, így a szöveg-
részlet retorikai szerkezete (a történetelbeszélés időszerkezete, kezdete és poé-
nos befejezése), valamint a teljes regényszöveg szótárszerű felépítése. Ez utóbbi 
formailag minden tekintetben érvényesül: az egyes szövegrészek a lexikon- és 
szótárszócikkek tipográfiájának és helyesírásának megfelelnek (kisbetűs cím, 
tilde a címszó helyett a szövegben, másutt nyíllal jelölt utalások más szócikkek-
re). Mindezek a jellemzők indokolják a részlet koreferenciális elemzésre való 
kiválasztását, egyúttal pedig lehetővé teszik azt, hogy a teljes szöveg és a kivá-
lasztott szövegrészlet különösebb sérülése nélkül el lehessen végezni az utóbbi 
koreferenciális elemzését. A továbbiakban a teljes szöveghez, annak elemeihez 
és értelemelemeihez kapcsolódó vonatkozásokat, utalásokat tehát módszertani 
eredetű korlátozásként el lehet hagyni. 

Az itt olvasható elemzés a PETŐFI által megadott mintát követi (PETŐFI 1998) 
a lehető legteljesebb mértékben, az összehasonlíthatóság érdekében. Az itt is 
alkalmazott koreferenciaelemzés egy szövegtani reprezentációs nyelv kialakítá-
sának egy összetevője (vö. PETŐFI 1996: 26kk), és ilyen értelemben vállalja azt 
a módszertani tényt, hogy a nyelv vagy a szöveg megközelítésekor az ‘objektív 
valóságot’ nem lehet megragadni közvetlenül, csak egy elméletileg és módszer-
tanilag meghatározott közegen keresztül. Ez a belátás különösen fontos empiri-
kus vizsgálatoknál. 
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Ve: Temesi Ferenc: Por. eszménykép. I. kötet. Magvető, 1986. 180.  
        

eszménykép 
Tudja csak meg a világ (ha áll még és kíváncsi rá): az én gye-

rekkori ~-em Percy Harrison Fawcett volt. Karácsonyra kaptam 
meg a könyvét (már nem a Jézuska hozta). Az volt a címe: „A Mato 
Grosso titka”. Dél-amerikai kalandozásairól számolt be benne ez a 
derék brit utazó, aki annyi megpróbáltatáson ment keresztül az 
Amazonas őserdeiben, hogy — Zola ide vagy oda — egészen meg-
rendített. Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó szerettem volna 
lenni, mint ő. Fel is írtam a könyvfedél belsejére, hogy: „A könyv 
elolvasása után a szerzőt ~-nek választottam.” És aláírtam a nevem. 
A lapon még húsz névnek jelöltem ki helyet, de csak a Kamoné ke-
rült az enyém alá. Odaadtam Bottyán Karcsinak is, de ő nem adta 
vissza. Akkoriban úgy ejtettem a „Fawcett” nevet, hogy „Fevkett”. 
Ma már tudom, hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni, viszont ~-
em, az nincs. 

 
A szövegmondatok szerint kódolt szöveg: 
 
[K00]eszménykép 

[K01]Tudja csak meg a világ (ha áll még és kíváncsi rá): az én gyerekkori ~-
em Percy Harrison Fawcett volt. [K02]Karácsonyra kaptam meg a könyvét (már 
nem a Jézuska hozta). [K03]Az volt a címe: „A Mato Grosso titka”. [K04]Dél-
amerikai kalandozásairól számolt be benne ez a derék brit utazó, aki annyi meg-
próbáltatáson ment keresztül az Amazonas őserdeiben, hogy — Zola ide vagy 
oda — egészen megrendített. [K05]Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó sze-
rettem volna lenni, mint ő. [K06]Fel is írtam a könyvfedél belsejére, hogy: 
[K07]„A könyv elolvasása után a szerzőt ~-nek választottam.” [K08]És aláírtam 
a nevem. [K09]A lapon még húsz névnek jelöltem ki helyet, de csak a Kamoné 
került az enyém alá. [K10]Odaadtam Bottyán Karcsinak is, de ő nem adta visz-
sza. [K11]Akkoriban úgy ejtettem a „Fawcett” nevet, hogy „Fevkett”. [K12]Ma 
már tudom, hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni, viszont ~-em, az nincs. 
 
Megjegyzés: 

A kettőspont utáni nagy kezdőbetűs rész önálló szövegmondatként való elemzése (itt 
l. K06 és K07) — mint azt a mintaként adott Petőfi-tanulmány (PETŐFI 1998) rögzíti — 
kissé ellentmondásos. A külön mondatként elemzést támogatja az a tény, hogy mind a 
Máté 9,9-13. példaszövegben, mind az itteniben a nagy kezdőbetűs, kettőspont utáni egy-
ség idézőjellel körülhatárolt idézet, és ez az egység szövegbeli státusát alapvetően meg-
határozza. A megadott példaszövegben azt ugyanis más mondja, mint a mondat többi 
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részét, ezáltal a mondat perspektívája kognitív értelemben megváltozik (vö. LANGACKER 

1985). Az itteni szövegben azonban az idézetet ugyanaz mondja, mint magát az idéző 
szöveget, a perspektívaváltozás ennek következtében kisebb, vagy nem is következik be 
(itt valójában csupán előidejűségről van szó, magát a prespektívaváltozást, a szituáció és 
a beszélő viszonyában beálló módosultást az utolsó mondat külön kifejtve jelzi). Az egy 
mondatként való elemzést támogatja viszont az, hogy K06 és K07 szerkezete együttesen 
nagy mértékben hasonlít K01 vagy K03 grammatikai szerkezetére és egyúttal a kettős-
ponttal jelölt mondatszerkesztésre, a nagy kezdőbetű és főképp az idézőjel hiánya (va-
gyis a beszélő jelen idejű azonossága) azonban nem indokolja a külön szövegmondatként 
való értelmezést. Mivel a szövegmondatokra bontás e kérdését a jelen tanulmányban nem 
lehet kifejteni, ezért az elemzést ennek a nehézségnek az ismeretében végzem el. 

Meg kell még jegyezni, hogy az elemzés a tekintetben sem „teljes”, hogy elsősorban a 
legfeltűnőbb és a leginkább explikálást kívánó, koreferenciát adó nominális részekre, igei 
vonzatokra és nominális névmási elemekre összpontosít, míg például az igeidők és a vele 
a szöveg(részlet)ben szorosan összefüggő aspektus kérdését nem tárgyalja. 
 
Mondatonkénti koreferenciaelemzés: 
 
[K01]Tudja csak meg a világ (ha áll még és kíváncsi rá): az én gyerekkori ~-em 
Percy Harrison Fawcett volt.  

[K01/&vb]: 
Tudja csak meg a világ (azt, amit most mondok) (ha áll még (a világ) és kí-

váncsi (a világ) rá (arra, amit most mondok)): az én (az elbeszélő én) gyerekkori 
~-em (eszményképem) Percy^Harrison^Fawcett volt.  
 
Kommentár: 

K01-ben két kötelező vonzatos szerkezet található, és a két szerkezet a mondat sze-
mantikájában egymással párhuzamos, amennyiben mindkettő vonzatát a kettőspont utáni 
tagmondat fejti ki. A kiegészítés utalószavát (azt, arra) az ige jelöli ki, míg másik részét 
(„amit most mondok”) a világról való tudás alapján lehet megadni egy egyszerű séma (l. 
pl. SHANK—ABELSON 1977, BEAUGRANDE—DRESSLER 1981: 88-117) alapján, amely 
szerint 1) a megtudás, megismerés, a kíváncsiság kielégítése például valamilyen elbeszé-
lés révén lehetséges; 2) az elbeszélés a prózai irodalmi műveknek (így Temesi Por című 
regényének) alapjellemzője. Tehát az a valaki, aki az első mondat első részében megszó-
lal, feltételezhetően azért szólal meg, hogy elmondjon, elbeszéljen valamit, amire a „tud-
ja csak meg” kvázi felszólítás egyértelműen utal is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy maga 
a „tudja csak meg” mondatösszetevő még több irányban nyitva hagyja a lehetőségeket, 
amelyeket azután a kettőspont utáni rész szűkít le, tehát a kiegészítést a megadott egyes 
szám első személyű formában az egész K01 ismerete teszi lehetővé. A több lehetőség 
modellálása inkább elméleti jelentőségű, ill. lassú elemző első olvasást feltételez (és nem 
spontán, normális tempójú első olvasást, amelyhez ilyen nyelvi vagy fogalmi kiegészíté-
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sek, ill. kifejtések nemigen tartoznak; vö. JAUß 1991: 813-46). A több lehetőség modellá-
lása az itt elemzett szöveg(részlet) mesterségesen önálló szövegszerűségéből származhat, 
eredeti kontextusában, még szótárszerű regényformájában is egy lehetőségre (az itt ki-
egészítettre) redukálódik. 

Az eredeti szöveg zárójeles részében az igék alanya az előző rész a világ elemével 
explikálható, két okból. Egyrészt a rövid szöveg(részlet) első szövegmondatában (K01) 
más elem egyszerűen nem jöhet szóba kiegészítésül (sem a közvetlen kontextus, sem a 
világról való olvasói tudás nem kínál mást, itt tehát működhet egyfajta következtetés, vö. 
GRICE 1957), másrészt az első szövegmondatban (K01) a világ három explikált, ill. imp-
likált említése közül az első kettő frazémába helyezve („tudja csak meg a világ”, „áll még 
a világ”), a harmadik vonzatos szerkezetbe építve („kíváncsi valamire”) jelenik meg, 
amelyekben — különösen az első kettőben — a világ részben frazeológiailag kötött (bár 
nem egyedül kötelező) elem. A mondat első részében explikáltan szereplő világ ezért 
határozottan hívja elő önmagát még kétszer egymás után. 

Az az én birtokos értelmű mondatösszetevő egyértelműen „az elbeszélő én” birto-
kosnak felel meg. Az elemzett szöveg(részlet) más megoldást nem kínál, maga a teljes 
(itt nem idézett) regényszöveg ellenben egyrészt ezt a lehetőséget egyértelműsíti (minden 
más E/1 beszéd idézőjelben van), másrészt kétértelműsíti: az elbeszélő énnel azonosuló 
személyről egy „másik” elbeszélő én több részben egyes szám harmadik személyben be-
szél. Bár az itt elemzett szöveg(részlet) minden elemének explikálását ez nem befolyásol-
ja, magának a teljes szövegnek a megértési lehetőségeit (amelynek modellálásához az itt 
alkalmazott koreferenciaelemzés hozzájárul) egy komponensben meghatározza. 

A ~ jel explikálása egyetlen megoldásban lehetséges: a szöveg(részlet) címének kis 
kezdőbetűje, valamint a szótárról és a lexikonról (mindkettőt speciális szövegtipológiai 
értelemben véve) való tudás és a K01 beli értelemlehetőségek a ~ = eszménykép azonosí-
tást határolják be. 

Végül megjegyzendő, hogy a teljes szövegben (regényben) a gyerekkori jelző kore-
ferenciális kapcsolatot tart azokkal a szövegrészekkel, amelyek az elbeszélő én gyerek-
koráról szólnak, hasonló „szócikkekbe” áformált anekdoták keretében. 
 
K01 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindexek rendelhetők: 
i01 =  amit most mondok; 
i02 = a világ; 
i03 = elbeszélő én; 
i04 = gyerekkor(i); 
i05 = eszménykép; 
i06 = Percy Harrison Fawcett. 
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[K01/&ind]: 
Tudja csak meg[i01] a világ[=i02] (ha áll[i02] még és kíváncsi rá[i02|i01]): 

az én[=i03]) gyerekkori[i04] ~[=i05]-em[i03] Percy^Harrison^Fawcett[=i06] 
volt. 

 
 
[K02]Karácsonyra kaptam meg a könyvét (már nem a Jézuska hozta). 

[K02/&vb]: 
Karácsonyra kaptam (én = az elbeszélő én) meg a (az ő = Percy^Harri-

son^Fawcett) könyvét (már nem a Jézuska hozta (karácsonyra azt = a könyvet)).  
 
Kommentár: 

Az egyes szám első személyű igei személyrag az egész szöveg(részlet)ben azonosító-
dik az elbeszélő énnel, mivel más beszélő nincsen a szöveg(részlet)ben. K02 E/1 explicit 
igei állítmány antecedense tehát K01 E/1 birtok birtokosa.  

A K02 egyes szám harmadik személyű birtokos személyjeles főneve, a birtok („köny-
ve”) által utalt birtokos „Percy^Harrison^Fawcett” lehet és senki más, mert az eddigiek-
ben másról nem esik szó E/3 ragozással, utalás, bennfoglalás sem tesz lehetővé mást. 
K02 E/3 birtoka birtokosának antecedense tehát K01 „Percy^Harrison^Fawcett” össze-
tevője. 

A hozta ige tárgya a „könyv”, egyrészt a mondatbeli közelség miatt, valamint ismét 
más lehetséges megoldás hiányában, másrészt pedig a karácsonyra kaptam és a Jézus-
ka hozta részleges koreferenciájából eredően. (A két elem részlegesen koreferens, a má-
sodikat helyettesítheti az első, az elsőt a második nem, miképp azt K02 ki is fejti.) Ez a 
részleges koreferencia ismét egy sémán alapul. A Jézuska hozta részlegesen koreferens 
kapcsolatot hoz létre K01 gyerekkori jelzőjével, ennek részleges jellege K02 korlátozó 
szemantikájából ered: a gyerekkor még tart, hiszen gyerekkori eszményképről van szó, 
de a könyvet „már nem a Jézuska hozta”. 
 

K02 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindex rendelhető: 
i07 = könyv. 

 
[K02/&ind]: 
Karácsonyra kaptam[i03] meg a könyv[=i07]é[i06]t (már nem a Jézuska hoz-

ta[i07]).  
 
 
[K03]Az volt a címe: „A Mato Grosso titka”.  

[K03/&vb]: 
Az volt a (a könyv) címe: „A Mato Grosso titka”.  
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Kommentár: 
A címe E/3 személyű birtokosa a „könyv”, tehát a kiegészítés antecedense K02-ben 

található. A kiegészítést egy séma igen egyszerű eleme teszi lehetővé (címe például 
könyvnek van, ill. könyvnek — az e szövegben már korábban említett könyvnek is — 
van címe). Egyúttal ismét nincs más explikálási lehetőség, vagyis a szöveg megértője 
nem tud másfelé tájékozódni, az eddig említett szövegértelem-összetevők közül csak a 
„könyv” jöhet számításba szemantikai, sémabeli kötöttségek miatt, más utalást pedig a 
K03-ban nem értelmezhető birtokos személyjel hárít el, s a birtokost a szövegben jelöli 
ki. 
 

[K03/&ind]: 
Az volt a címe[i07]: „A Mato Grosso titka”.  

 
 
[K04]Dél-amerikai kalandozásairól számolt be benne ez a derék brit utazó, aki 
annyi megpróbáltatáson ment keresztül az Amazonas őserdeiben, hogy — Zola 
ide vagy oda — egészen megrendített.  

[K04/&vb]: 
(az ő = Percy^Harrison^Fawcett) Dél-amerikai kalandozásairól számolt be 

benne ez a derék^brit^utazó (Percy^Harrison^Fawcett), aki (Percy^Harrison^ 
^Fawcett) annyi megpróbáltatáson ment keresztül az Amazonas őserdeiben, 
hogy — Zola ide vagy oda — (Percy^Harrison^Fawcett, azaz Percy^Harrison^ 
^Fawcett sorsa, viselkedése) egészen megrendített (engem = az elbeszélő ént).  

 
Kommentár: 

K04-ben a derék^brit^utazó szerkezethez egy közelre mutató névmás („ez”) tarto-
zik, amelynek e szövegrészben nem annyira lehetséges deiktikus szerepe érvényesül, 
hanem inkább közelre mutató funkciója. A közelre mutatás az elemzett szö-
veg(részlet)en, vagyis az önálló szócikken belül érvényesül elsősorban (azon kívüli lehet-
séges utalásainak elemzésére itt nincs mód), méghozzá a a jelzős főnév értelméből ere-
dően személyre, már említett E/3 személyű személyre mutat rá, ebből pedig egyetlen 
akad a szöveg(részlet) eddigi mondataiban. A közelre mutatást támogatja a mutató név-
más utáni határozott névelő, amely a magyarban (is) a szövegbeli említettség egyik leg-
gyakoribb jelölője (l. már KIEFER 1979). Az „ez a derék^brit^utazó” antecedense tehát 
K01-ben „Percy^Harrison^Fawcett”, K02-ben a „könyvét” birtok birtokosa. A 
koreferálást, ill az itteni kiegészítést támogatja ismét egy séma: „A Mato Grosso titka” 
könyvcím prototipikus kalandos útikönyvcím. 

Az aki vonatkozó névmási kötőszó az első tagmondat által adott ismeretek révén már 
könnyen azonosítható, értelmezési lehetősége teljesen behatárolódik az előzőek által, 
tehát a mondat első tagmondatában található „ez a derék^brit^utazó” összetevőre, és rajta 
keresztül a „Percy^Harrison^Fawcett” összetevőre koreferál. 
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K04 végén a megrendített alanya nem teljesen egyértelmű. Maga az eddigi szöveg 
inkább a tulajdonnévi kiegészítést kínálja, az eddigi egyszerű koreferenciák folytatása-
ként. Séma segítségével, s különösen a cím szemantikájának figyelembe vételével azon-
ban — föltehetőleg jobban közelítve egy lehetséges tipikus spontán olvasói megértéshez 
— föltételezhető, hogy a tulajdonnévi kiegészítés még nem teljes, inkább csupán meto-
nímia, amely a tényleges alanyt megadhatja a „sors”, „viselkedés” összetevőkben. A tu-
lajdonnévi kiegészítés csak a korábbi, az elemzésben már megnevezett elemekre 
koreferál, a „sors”, „viselkedés” értelmezés ezzel szemben bevonja a koreferenciák köré-
be az „eszménykép” címbeli és K01-beli elemet is. Ezen az értelmezésen keresztül teremt 
részleges koreferenciát a „megrendített” kiegészítése a K04-beli „kalandozás” és „meg-
próbáltatás” összetevőkkel, ill. koreferenciát K01 második tagmondatának azonosító 
predikatív viszonyával. 

A megrendített kötelező tárgya az igerag sajátosságából következően ezen a szöveg-
(részlet)en belül csak E/1-re utalhat, azzal egészíthető ki, ez tehát „az elbeszélő én” eddi-
gi említéseivel koreferál. 

 
K04 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindex rendelhető: 
i08 = Percy Harrison Fawcett sorsa, viselkedése. 
 
[K04/&ind]: 
Dél-amerikai kalandozása[i06]iról számolt be benne ez a derék^brit^uta-

zó[i06], aki[i06] annyi megpróbáltatáson ment keresztül az Amazonas őser-
deiben, hogy — Zola ide vagy oda — egészen megrendített[i08|i03].  

 
 
[K05]Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó szerettem volna lenni, mint ő.  
[K05/&vb]: 
Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó szerettem volna lenni (én = az elbe-

szélő én), mint ő (Percy^Harrison^Fawcett).  
 
Kommentár: 

A mondat E/1 személyragú igei (állítmányi) részének alanya ismét az „elbeszélő én”, 
koreferálva az eddigi említésekkel, ill. személyragosan utalt helyekkel (K01, K02, K04).  

Az ő kiegészítése a korábbi négy szövegmondat E/3 személyragos/jeles főnevei alap-
ján csak „Percy^Harrison^Fawcett” lehet, mert más hasonló elem nincsen az eddigi szö-
vegben, amely hasonló határozottsággal és rámutatással jelölné ki utaltját. Tehát az ő 
antecedensei, amelyekkel koreferens viszonyban van, azok az elemek, amelyeknek 
explikációja a „Percy^Harrison^Fawcett” név. Ez a következtetéses elemzés — mint 
fentebb már jeleztem — eléggé kézenfekvő, azonban nem meríti ki az indoklást, amely 
az olvasó megértési műveleteit kívánja megközelíteni. Annyit lehet itt röviden megállapí-
tani, hogy az elemzésül választott szöveg(részlet)ben érvényesül az „ő” névmásnak leg-
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alábbis a magyarban általános távolra mutató szerepe (vö. KOCSÁNY 1995 további iroda-
lommal), amely itt, ebben a szöveg(részlet)ben az „én” közelre mutató általános szerepé-
vel áll párban és egyúttal kontrasztban, itt egyedüli ilyen kettősségben, megfelelve egy 
általános perspektívának, amely a beszélő nézőpontjából ered, és amelynek a nyelvi meg-
formálás valamilyen mértékig mindig megfelel, többek között éppen a beszélő szem-
szögéből közelre és távolra mutató nyelvi elemek alkalmazásával (l. LANGACKER 1985). 

 
[K05/&ind]: 
Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó szerettem volna lenni[i03], mint 

ő[i06].  
 
 
[K06]Fel is írtam a könyvfedél belsejére, hogy:  
[K06/&vb]: 
Fel is írtam (én = az elbeszélő én) a könyvfedél belsejére (azt), hogy:  

 
Kommentár: 

Az E/1 személyragos igealak itt is „az elbeszélő én”-nel azonosítható, annak korábbi 
előfordulásai az itteninek az antecedensei, tehát azokkal van koreferens viszonyban, a 
fentebb már megadott indokok alapján. 

Az „azt” csupán a mondatbeli ige kötelező, mellékmondat formájú tárgyának az uta-
lószava, ilyen értelemben kataforikus. 

 
K06 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindex hozzárendelése cél-

szerű: 
i09 = könyvfedél belseje. 
 
[K06/&ind]: 
Fel is írtam[i03|„K07”] a könyvfedél belsejé[=i09]re, hogy:  
 
 

[K07]„A könyv elolvasása után a szerzőt ~-nek választottam.” 
[K07/&vb]: 
„A könyv elolvasása után (én = az elbeszélő én) a szerzőt (Percy Harrison 

Fawcettet) ~-nek (eszményképnek) választottam.”  
 
Kommentár: 

Az E/1 személyragos igealak itt is „az elbeszélő én”-nel azonosítható, annak korábbi 
előfordulásai az itteninek antecedensei, azokkal van koreferens viszonyban. 

Mint föntebb K04-ben hasonlóan, itt is indokoltnak tartottam, hogy egy explikált szö-
vegösszetevőt is újraexplikáljak, kiegészítsek. A szerző a szemantikai és a szövegértel-
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men alapuló körülhatároltsága alapján azonosul a „Percy^Harrison^Fawcett” összete-
vővel (séma alapján például könyvnek, ill. itt a könyvnek van szerzője, a szövegben egy 
könyvről esik szó, annak szerzője pedig megneveztetik K02-ben). A szerző antecedense 
ennek megfelelően a „Percy^Harrison^Fawcett” összetevő minden formájú előfordulása, 
azokkal áll koreferens viszonyban. 

A ~ azonosítása az „eszménykép” összetevővel a K01 kommentárjában jelzett módon 
történik meg, ezért azzal és koreferenciáival (vö. K04, K05) kerül koreferens viszonyba. 

 
[K07/&ind]: 
„A könyv[i07] elolvasása után a szerző[i06]t ~[i05]-nek választottam[i03].”  
 

 
[K08]És aláírtam a nevem.  

[K08/&vb]: 
És (én = az elbeszélő én) aláírtam (a könyvfedél belsejére írt, K07-ben idé-

zett szöveg alá) a (az én = az elbeszélő éné) nevem.  
 
Kommentár: 

Az E/1 igei személyrag és birtokos személyjel ismét „az elbeszélő én”-nek felel meg, 
az azt jelölő eddigi előfordulások az antecedensei, azokkal áll koreferens viszonyban. 

Az aláírtam ige igekötője, valamint a könyvfedélre és a könyvbe, ill. általában a kor-
látozott méretű lapra írásra vonatkozó, főképp térbeli és vizuális jellegű séma indokolja 
„a könyvfedél belsejére írt, K07-ben idézett szöveg alá” kiegészítést. 

 
K08 szövegmondathoz a következő (ko)referenciaindex bevezetése célszerű: 
i10 = név. 
 
[K08/&ind]: 
És alá[i09]írtam[i03] a nev[i10]em[i03].  

 
Megjegyzés:  

i06 itt csak részlegesen érvényes. 
 
 

[K09]A lapon még húsz névnek jelöltem ki helyet, de csak a Kamoné került az 
enyém alá.  

[K09/&vb]: 
A lapon még húsz névnek jelöltem (én = az elbeszélő én) ki helyet, de csak a 

Kamoné (a Kamon neve) került az enyém (az én nevem) alá.  
Kommentár: 
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A lap újból explikált elem, de nem olyan mértékig, hogy ne kellene vagy lehetne to-
vább kiegészíteni. Ebben az esetben a fent K08-ban már működésbe hozott séma érvé-
nyesül ismét, bár más szempontból: itt maga a kijelölt kétdimenziós tér, annak mérete, 
színe és a könyvhöz tartozása (melyet a határozott névelő jelöl) indokolja a könyvfedél-
hez tartozást (mert máshoz nem tartozhat), s majd csak ezután, a „helyet” elem hozza 
vissza ennek a térnek a séma alapján értelmezett beosztására vonatkozó összetevőjét. 
Ennek megfelelően a lap antecedense K06 „könyvfedél belseje” összetevője, azzal áll 
koreferens viszonyban. 

A birtokjeles személynév és a hasonló szerepű E/1 személyes névmás birtokos szer-
kezetté explikálását a „név” összetevővel az első tagmondatbeli említés által adott egyet-
len lehetőség egyértelműsége mellett a mondat szemantikája is meghatározza a már emlí-
tett séma alapján, amelynek itt az eredeti szövegben megtalálható elemei: „lap”, „helyet 
kijelöl”, „alá”. A „név” antecedense az első tagmondaton kívül K08-ban található, azzal 
áll koreferens viszonyban. 

Meg kell jegyezni még, hogy a névnek datívuszi esetragos főnévi összetevő esetleg 
szintén kiegészíthető (például: „amelyeknek viselői szintén eszményképül választották a 
szerzőt”), azonban K09-ben a név nem annyira metonimikus, mint inkább szó szerinti 
jelentésében szerepel (’azt kell vagy lehet a lapra írni’), ennek következtében a kiegészí-
tés csak részben indokolt. Ez a név K08-ban találja meg antecedensét. 

 
[K09/&ind]: 
A lap[i09]on még húsz név[i10]nek jelöltem[i03] ki helyet, de csak a 

Kamoné[i10] került az enyém[i10] alá.  
 
 

[K10]Odaadtam Bottyán Karcsinak is, de ő nem adta vissza. 
[K10/&vb]: 
Odaadtam (a könyvet = Percy^Harrison^Fawcett könyvét) Bottyán Karcsi-

nak is, de ő (Bottyán Karcsi) nem adta vissza (a könyvet = 
Percy^Harrison^Fawcett könyvét). 
 
Kommentár: 

A mondat két igéjének kötelező, de nem kötelezően explikálandó tárgya „a könyv”. E 
ponton található a szöveg(részlet) talán egyetlen nagyobb távú olyan koreferenciális kap-
csolása, amelynek nincsen előzménye a közvetlen megelőző szövegmondatban. A könyv 
összetevő ezt megelőzően K07-ben fordul elő, és annál korábban, K08-ban és K09-ben 
— mint látható volt — másról van szó, ezért a tárgy megnevezésének hiánya miatt a már 
működésbe hozott sémák, a szöveg(részlet)ben kialakuló kontextussal együtt határolják 
be ennek a tárgynak az azonosítását, mindkét ige mellett azonosan. 

Az ő azonosítása „Bottyán Karcsi”-val azért lehetséges, mert az igéknek ugyanaz a 
tárgyuk, valamint a két ige által együttesen kijelölt séma, alanyaik és vonzataik együtt 
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egyetlen konceptuális hálót alkotnak (‘adás – visszaadás’; vö. BEAUGRANDE—DRESSLER 

1981), amelyet az E/3-ból eredő távolra mutatás is kiegészít. 
Fölmerülhet az, hogy az első tagmondatot ki lehet egészíteni az „azért, hogy aláírja ő 

is” összetevővel, ez azonban nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valamilyen 
koreferenciaviszonyhoz hozzá lehessen férni az elemzett szöveg(részlet)ben. 

 
[K10] szövegmondatban a következő (ko)referenciaindexet célszerű bevezet-

ni: 
i11 = Bottyán Karcsi. 
 
[K10/&ind]: 
Odaadtam[i03|i07] Bottyán Karcsi[=i11]nak is, de ő[i11] nem adta[i07] visz-

sza. 
 

 
[K11]Akkoriban úgy ejtettem a „Fawcett” nevet, hogy „Fevkett”. 

[K11/&vb]: 
Akkoriban (gyerekkoromban) (én = az elbeszélő én) úgy ejtettem a 

„Fawkett” nevet, hogy „Fevkett”. 
 

Kommentár: 
Az akkoriban névmási összetevő azért explikálható a „gyermekkoromban” kifeje-

zéssel, mert (az időben) távolra mutat, csakúgy, mint [K01]-ben az elbeszélés idejét kije-
lölő „gyerekkori” jelző, egyúttal rámutató, tehát határozott névmási elem, vagyis a szö-
vegben már feltételezhetően említett időpontra vagy időszakra utal, ez pedig egyedül a 
„gyerekkor” és részleges koreferens társai, ezért ez utóbbi az itteni névmási határozó 
antecedense. Az azonosításban egy olyan séma működik, amely nem általában a világ 
egy részletéről való tudást rendezi el, hanem a szöveg megértését irányítja, méghozzá itt 
abból a szempontból, hogy a történetelbeszélő — miképp fentebb jeleztem — mindig 
valamilyen nézőpontból mondja el történetét, amelynek egyik legfontosabb eleme az 
elbeszélés és az elbeszélt időpontja, a kettő közötti viszony. Az akkoriban ezt összegzi 
sémaszerűen, a távolra mutatással, a szöveg(részlet)ben egyedül lehetséges időtarto-
mányra utalással. 

Az E/1 személyragos ige ismét „az elbeszélő én”-nek felel meg, az azt jelölő korábbi 
összetevők ennek antecedensei, azokkal áll koreferens viszonyban. 
 

[K11/&ind]: 
Akkoriban[i04] úgy ejtettem[i03] a „Fawcett”[i06] nev[i10]et, hogy 

„Fevkett”.  
[K12]Ma már tudom, hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni, viszont ~-em, az 

nincs. 
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[K12/&vb]: 
Ma már (én = elbeszélő én) tudom, hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni (a 

„Fawcett” nevet), viszont ~-em (eszményképem), az (eszményképem) nincs. 
 
Kommentár: 

Az E/1 személyragos ige újból „az elbeszélő én”-nek felel meg, az azt jelölő korábbi 
összetevők ennek antecedensei, azokkal áll koreferens viszonyban. 

Az „a »Fawcett« nevet” kiegészítést a „kiejt” ige (és ezáltal a „név” vonzat) K11 utá-
ni közvetlen újbóli ismétlése indokolja, valamint a „Fawcett” név ejtésváltozatainak is-
métlése (ugyanis már K11 olvasása közben valamilyen fonetikai reprezentációt kell adni 
a „Fawcett” névnek, és ez eleve behatárolja a lehetőségeket, az angolul tudó vagy a nevet 
ismerő olvasó számára pedig azonos K12 „»Fócett«”, pontosabban persze „Fószett” ösz-
szetevőjével). Az itteni „név” a korábbi „név” említésekkel van koreferens viszonyban, 
azok ennek antecedensei. 

A ~ azonosítása az „eszménykép” összetevővel a K01 és K07 kommentárjában jelzett 
módon történik meg, ezért azzal és koreferenciáival (vö. K04, K05) kerül koreferens 
viszonyba. A mondatbeli második említés, az az explikálásaként jellegzetes beszélt nyel-
vi ismétlés. 

 
[K12/&ind]: 
Ma már tudom[i03], hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni[i10], viszont 

~[i05]-em[i03], az[i05] nincs.  
 
 
Ve/&ind: Temesi Ferenc: Por. eszménykép. I. kötet. Magvető, 1986. 180. 
 
[K01/&ind]: 
Tudja csak meg[i01] a világ[=i02] (ha áll[i02] még és kíváncsi rá[i02|i01]): 

az én[=i03]) gyerekkori[i04] ~[=i05]-em[i03] Percy^Harrison^Fawcett[=i06] 
volt.  

 
[K02/&ind]: 
Karácsonyra kaptam[i03] meg a könyv[=i07]é[i06]t (már nem a Jézuska hoz-

ta[i07]).  
 
[K03/&ind]: 
Az volt a címe[i07]: „A Mato Grosso titka”.  
 
 
[K04/&ind]: 
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Dél-amerikai kalandozása[i06]iról számolt be benne ez a derék^brit^uta-
zó[i06], aki[i06] annyi megpróbáltatáson ment keresztül az Amazonas őserdei-
ben, hogy — Zola ide vagy oda — egészen megrendített[i08|i03].  
 

[K05/&ind]: 
Olyan halálmegvető, elszánt és kitartó szerettem volna lenni[i03], mint 

ő[i06].  
 
[K06/&ind]: 
Fel is írtam[i03|„K07”] a könyvfedél belsejé[=i09]re, hogy:  

 
[K07/&ind]: 
„A könyv[i07] elolvasása után a szerző[i06]t ~[i05]-nek választottam[i03].”  
 
[K08/&ind]: 
És alá[i09]írtam[i03] a nev[i10]em[i03].  
 
[K09/&ind]: 
A lap[i09]on még húsz név[i10]nek jelöltem[i03] ki helyet, de csak a 

Kamoné[i10] került az enyém[i10] alá.  
 
[K10/&ind]: 
Odaadtam[i03|i07] Bottyán Karcsi[=i11]nak is, de ő[i11] nem adta[i07] visz-

sza. 
 
[K11/&ind]: 
Akkoriban[i04] úgy ejtettem[i03] a „Fawcett”[i06] nev[i10]et, hogy 

„Fevkett”.  
 
[K12/&ind]: 
Ma már tudom[i03], hogy „Fócett”-nak kellett volna ejteni[i10], viszont 

~[i05]-em[i03], az[i05] nincs.  
 

A koreferenciaindexek jegyzéke: 
i01 = amit most mondok; 
i02 = a világ; 
i03 = elbeszélő én; 
i04 = gyerekkor(i); 
i05 = eszménykép; 
i06 = Percy Harrison Fawcett; 
i07 = könyv; 
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i08 = Percy Harison Fawcett sorsa, viselkedése; 
i09 = könyvfedél belseje; 
i10 = név; 
i11 = Bottyán Karcsi. 
 

További megjegyzések: 
A fenti elemzés olvasója tapasztalhatja, hogy a kiegészítések, explikálások 

kevesebb határozottságot mutatnak, mint a mintául vett PETŐFI 1998. A záróje-
les kiegészítésekben alkalmazott, egyenlőségjellel jelölt hozzátoldó értelmezé-
sek mellett a séma egyáltalán nem „objektív”, készként adott jellege is ehhez 
járul hozzá (vö. pl. NOTHDURFT 1986). Épp ez utóbbi jelenség, vagyis a sémák 
részleges egyéni értelmezése, ill. részlegesen specifikus ismeretekkel való kitöl-
tése nyitja ki — bár az itteni példában kis mértékben — az explikálás tartomá-
nyait.  

Néhány esetben a koreferenciaviszony részleges jellege miatt nem alkalmaz-
tam koreferenciaindexet (például a „karácsony” – „Jézuska”, vagy másutt a „ka-
landozás” és „megpróbáltatás”, valamint a „halálmegvető”, „elszánt”, „kitartó” 
elemek között, ill a „Percy Harrison Fawcett sorsa, viselkedése” kiegészítés és 
ezek között). Ez természetesen vitatható, mint ahogy az i01 jelű kore-
fereniciaindex használata is (bár ezt indokolja az, hogy kataforikusan az egész 
szöveg(részlet)re kiterjed, magában a teljes regényszövegben pedig anaforiku-
san, egyúttal metonimikus s egyszerre metaforikus módon az egész szövegre 
vonatkozva is. 

Az elemzésben jelzett vagy benne rejlő bizonytalanságok igazolják PETŐFI 

(PETŐFI 1998: 31) kijelentését: terjedelmesebb korpusz elemzése szükséges a 
biztosabb alapokhoz. Ehhez a jelen kötet elemzéseinek diskurzusa bizonnyal 
hozzájárul. 
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