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Utószó 
PETŐFI S. JÁNOS —DOBI EDIT 

 
Ebben az utószóban a koreferenciaelemzésnek e kötet tanulmányaiban elő-

térbe került néhány kérdésével kívánunk foglalkozni. 
 
1. A  koreferenciaelemzés két sík kapcsolatának figyelembe vételével megy 
végbe: (a) egyik az elemzett szövegben az interpretátor feltételezése szerint kife-
jezésre jutó világdarab mentális képe a maga entitásaival (azaz személyek, tár-
gyak, fogalmak, tulajdonságok, tényállások stb. mentális képével); (b) másik az 
elemzett szöveg fizikai megjelenési formája az interpretátor által szin-
taktikailag/szemantikailag értelmezett szövegösszetevőkkel. Ezeknek a szöveg-
összetevőknek egy része a feltételezett világdarab entitásaira utal (referál), má-
sik része ezekről az utalt/referált entitásokról juttat kifejezésre különféle állítá-
sokat.  

Egy koreferenciareláció (’együtt utalási reláció’) nem más, mint a feltétele-
zett világdarab (feltételezetten) ugyanazon entitására utaló szövegösszetevők 
valamilyen módon értelmezett ‘rokonsági’ kapcsolata. Ez a kapcsolat lehet 
‘azonosság’ (ez az eset áll fenn olyan — akár azonos, akár egymástól különböző 
— szövegösszetevők között, amelyek feltételezetten a feltételezett világdarab 
ugyanazon entitására utalnak), lehet valamilyen értelemben ‘birtokos-birtok’ 
jellegű (ez az eset áll fenn például olyan két szövegösszetevő között, amelyek 
egyike egy személyre vagy tárgyra, másika pedig egy valamilyen módon e sze-
mélyhez vagy tárgyhoz tartozónak tekinthető entitásra utal) de lehet sokféle más 
természetű is. 

 
2. A koreferenciaelemzések vizsgálatánál a következő négy kérdésre kell választ 
keresnünk:  

(1) milyen jellegűek azok az entitások, amelyekre szövegösszetevőkkel utalni 
lehet;  

(2) milyen szövegösszetevők tölthetik be az utalás funkcióját;  
(3) a koreferencialtásnak milyen típusait különböztethetjük meg, azaz milyen 

referenciális különbözőségek tartoz(hat)nak bele a koreferencia fogalomkörébe,  
(4) mi tekinthető a koreferencarelációk jelölése legcélszerűbb módjának. 
 
Utószavunk következő szekciójában e négy kérdéshez fűzünk megjegzéseket 

a kötet tanulmányaira reflektálva.  
 

3.1. Az utalt entitások igen változatos jellegűek lehetnek. Jóllehet e kötet ta-
nulmányai valószinűleg nem nyújtanak róluk teljes képet, a további kutatások 
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előmozdítása céljából célszerű az azokban  kifejezésre jutó entitások vázlatos 
tipológiát körvonalazni. Teljességre nem törekszünk sem a típusokat, sem az 
egyes típusokhoz tartozó pédákat illetően. (Az entitásokat két rövid függőleges 
vonal közé szárt nyelvi kifejezéssel jelezzük; ezekhez azután olyan (az előfordu-
lási helyüket) jelző szimbólumokat rendelünk, amelyek struktúrája a következő: 
a szóban forgó tanulmány sorszáma / a tanulmányban elemzett szöveg szóban 
forgó szövegmondatának kódja / az adott szövegmondat szóban forgó 
(ko)referenciaindexe.) 

 
A) Az entitások egy részét az jellemzi, hogy MEGSZÁMLÁLHATÓ 

OBJEKTUMOK (személyek vagy tárgyak), amelyek a következ osztályokba sorol-
hatók:  

 
(a) számszerűen egyértelműen meghatározott és egyértelműen azonosítható 

egy vagy több személy, tárgy stb.; pl.: 
 
|Jézus|: 1/K01/i01;  |a Máté nevű ember|: 1/K01/i03;  |a Máté nevű ember háza|:  
1/K05/i05; 
 
|a nagy és magas hegy, amelyre az angyal vitte Jánost|: 2/K03/i07; |Bárány, Jé-
zus Krisztus|: 2/K02/i05; |(a szent város) tizenkét kapuja|: 2/K04/i13; |a kapukon 
szereplő nevek|: 2/K04/i15; |a tizenkét apostol neve, „Izrael fiai tizenkét törzsé-
nek nevei”|: 2/K06/i17; 
 
|a Római Birodalom|: 3/K04/i05**; |a lovas fogatok hajtói|: 3/K06/i09; |Néró 
császár|: 3/K11/i29; |a pálya|: 3/K08/i15; |a Circus Maximus|: 3/K09/i19; 
 
|a csirke|: 4/K01/i02; |sütő|: 4/K06/i13; 
 
|a(z általunk, a cég által mellékelt) katalógus|:5/K03/i08; |a cég|: 5/K05/i21; |az 
(Ön, igen tisztelt Szegediné úrnő) otthona|: 5/K05/i22; |a piros VW Golf (típusú 
gépkocsi)|: 5/K07/i30; 
 
|a (K03-ban kifejtett) két szempont|: 6/K04/i08; |a renesszánsz kor|: 6/K05/i11; 
 
|a kakas|: 7/K00/i01; |az aranygaras|: 7/K00/i02; |a király|: 7/K02/i04; |a király és 
a királykisasszony apja|: 7/K03/i07; 
 
|keresőablak|: 8/K01/i01; |három fő rész (a keresőablaké)|: 8/K02/i06; |TAB 
(billentyű)|: 8/K02/i08; 
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|az anya|: 9/K01/i01; |Levin|: 9/K01/i03; |Vronszkij|: 9/K01/i04; 
|(te), Thomas Mann|: 10/K01/i01; 
 
|pártelnök|: 11/0./II1; |a képernyő|: 11/2./IV1; |egy szegény magyar gyerek|: 
11/4./VIII1; 
 
|Percy Harrison Fawcett|: 12/K01/i06; |könyvfedél belseje|: 12/K06/i09; |Bottyán 
Karcsi|: 12/K10/i11. 
 

 
(b) számszerűen egyértelműen meghatározott de egyértelműen nem azo-

nosítható egy vagy több személy vagy tárgy; pl.:  
 
|az a 150-200 ezer ember, aki a lovasfutamokat néz(het)i|: 3/K05/i07; |a rajt, az-
az a verseny kezdete|: 3/K08/i13; |tiszteletkör|: 3/K09/i22**;  
 
|egy királycsalád|: 7/K01/i03; |a szemét (’szemétdomb)|: 7/K07/i09; 
 
|egyedileg nem specifikált CD-ROM|; 8/K01/i02 (); |(az egyedileg nem specifi-
kált CD-ROM-on belüli), egyedileg nem specifikált könyv|: 8/K01/i03 ( ); |(az 
egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli, egyedileg nem specifikált könyvben 
található) egyedileg nem specifikált keresőkártya|: 8/K01/i04 ();  

 
|elbeszélő én|: 12/K01/i03. 
 
 

(c) számszerűen egyértelműen nem meghatározott, de egyértelműen azo-
nosítható egy vagy több személy, tárgy stb.; pl.:  
 
|asztal/asztalok [a Máté nevű ember házában]|: 1/K05/i09; |a (Máté nevű ember 
házába jövő) sok vámos|: 1/K05/i06; |a (Máté nevű ember házába jövő) sok bű-
nös|: 1/K05/i07; |Jézusnak a (Máté nevű ember házában jelen lévő) tanítványai|: 
1/K05/i08. 

 
|az „utolsó hét csapással teli” csészék|: 2/K01/i03; 
 
|a kocsiversenyek futamai|: 3/K05/i08*; |a lovasfogatok hajtóinak színei|: 
3/K06/i10*; |a kocsiveresenyekről írt feljegyzések|: 3/K11/i28*; 
 
|(a cégünk) termékei|: 5/K03/i09; 
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|az adott (klasszikus auktorok által írott) művek)|: 6/K06/i01’; |a klasszikus auk-
torok|: 6/K06/j13; 
|a szolgálók|: 7/K15/i11. 
 
 

(d) számszerűen egyértelműen nem meghatározott és egyértelműen nem 
azonosítható egy vagy több személy, tárgy stb.; pl.: 
 
|(bizonyos, itt meg nem határozott értelemben vett) igazak|: 1/K12/i16; |az 
egészségesek (általában)|: 1/K09/i11; |a betegek (általában)|: 1/K09/i12; 
 
|lovas fogatok|: 3/K02/i03; |a fogadások|: 3/K06/i11**; 
 
|mi, azon személyek együttese, akik a receptet meg akarják valósítani|: 
4/K02/i11; 
 
|a (legszebb) évelők|: 5/K04/i12; |a (legszebb) balkonvirágok|: 5/K04/i13; |a (leg-
szebb) díszcserjék|: 5/K04/i14; |a (legszebb) gyümölcsfák|: 5/K04/i15; |a (leg-
szebb) bogyósok|: 5/K04/i16; |a (legszebb) növényritkaságok|: 5/K04/i17; 
|minden igény|: 5/K06/i28; 
 
|a művek keletkezésének körülményei|: 6/K03/i06;  
 
|az emberek|: 7/K03/i06; |baromfi|: 7/K06/i08; 
 
|egyedileg nem specifikált szó (szavak)|: 8/K01/i05; 
 
|mi|: 10/K01/i03; 
 

  
B) Az entitások egy másik része a NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ OBJEKTUMOK 

alábbi alosztályaiba sorolhatók: 
 
(a) mennyiségileg egyértelműen meghatározottak és egyértelműen azono-

síthatók; pl.: 
 
|a Circus Maximus hosszúsága|: 3/K09/i20*; |a Circus Maximus szélessége|: 
3/K09/i21*; 
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(b) mennyiségileg egyértelműen meghatározottak, de egyértelműen nem 
azonosíthatók; pl.: 
 
|6 dkg zsír|: 4/K01/i03; |15 dkg gomba|:  4/K01/i04; |10 dkg zöldség|: 4/K01/i05; 
|15 dkg rizs|: 4/K01/i06; |1 evőkanálnyi zöldpetrezselyem|: 4/K01/i07; 
 
 
 (c) mennyiségileg egyértelműen nem meghatározottak, de egyértelműen 
azonosíthatók; pl.:  
 
|a szent város falának anyaga|: 2/K10/i20; |színarany|: 2/K10/i21; |minden(féle) 
drágakő, beleértve a következő szövegmondatban szereplő 12 drágakövet is (a 
jáspis kivételével, amely kitüntetett szerepű)|: 2/K11/i23; 
 
|a kút vize|: 7/K17/i13; 
 
 
 (d) mennyiségileg egyértelműen nem meghatározottak és egyértelműen nem 
azonosíthatóak; pl.:  
 
|tiszta üveg, ill. átlátszó üveg|: 2/K10/i22; 
 
|csipetnyi só|: 4/K01/i08; |(csipetnyi) törött bors|: 4/K01/i09; |kevés reszelt sajt|: 
4/K01/i10; |víz|: 4/K03/i12; 
 
 

C) Az ELŐZŐEKTŐL KÜLÖNBÖZŐ entitások:  
 
(a) konzisztenciájukat folyamatosan változtató objektumok; pl.: 

 
|1 csirke|: 4/K01, K02, K03, K04, K05, K07, K08/i02; |15 dkg rizs|: 4/K01, K04, 
K05/i06; 
 
 

(b) genus- (fogalom-)jellegűek; pl.: 
 
|(bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) irgalmasság|: 
1/K11/i14; |(bizonyos, itt közelebbről meg nem határozott értelemben vett) ál-
dozat|: 1/K11/i15; 
 
|a menny|: 2/K03/i08;  
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|mezőgazdasági kiállítás, bemutató|: 3/K13/i30**; 
 
|az irodalmi mű (vagy művek, általában)|: 6/K01/i01; |az irodalom|:  6/K01/j01; 
|a társadalom|: 6/K01/i02; |a kettősség eszméje|: 6/K02/j05; 
 
|egyedileg nem specifikált CD-ROM|: 8/K01/i02 (); |(az egyedileg nem specifi-
kált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem specifikált könyv|: 8/K01/i03 ( ); |(az 
egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli, egyedileg nem specifikált könyv-
ben található) egyedileg nem specifikált keresőkártya|: 8/K01/i04 (); 
|egyedileg nem specifikált szó (szavak)|: 8/K01/i05; 
 
 

(c) nyelviek/metanyelviek, (címszó, megszólítás, név); pl.: 
 
|„kocsiverseny” lexikoncímszó|: 3/K00/i01o; 
 
|Igen Tisztelt Szegediné Úrnő|: 5/K01/i01; 
 
|királykisasszony (megszólítás)|: 7/K09/i05’; |seggem (megszólítás)|: 
7/K17/i14’; |a király mint rang|: 7/K03/i04*; |a királykisasszony mint név|: 
7/K03/i05*; 
 
 

(d) tulajdonságok; pl.: 
 
|gyerekkor(i)|: 12/K01/i04; 
 
 

(e) tényállások; pl.: 
  
|megkérlel|: 10/K01/i01; |ott/itt legyél|: 10/K01/i04; |mesélj|: 10/K01/i05; 
 
 
(f) időpontok/időtartamok; pl.: 

 
|a reneszánsz kor|: 6/K05/i11;  
 
|a mese ideje|: 7/K01/i00; 
 
|ismét|: 11/8./V1; |újra|: 11/K2/V2. 
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3.2.  Az utalás funkcióját betöltő szövegösszetevők a következő típusokba so-
rolhatók: 
 

(a) tulajdonnevek; pl.: 
 
„Jézus”: 1/K01/i01; „a Máté nevű ember”: 1/K01/i03; 
„Isten, az Úr”: 2/K03/i09; 
„ a Római Birodalomban”: 3/K04/i05**; „a Circus Maximus”: 3/K09/i19; 
„Levinnel”: 9/K01/i03; „Vronszkijt”: 9/K01/i04;  
„Hans  Castorp”: 10/K04/i02; 
„Torgyán bácsit”: 11/2./II2; 
„Percy Harrison Fawcett”: 12/K01/i06; „Bottyán Karcsi”: 12/K10/i11. 
 
 
 (b) főnevek/nominális kifejezések; pl.: 
 
„a sok vámos”: 1/K05/i06; „asztal”: 1/K06/i09; 
„nagy és magas fala”: 2/K04/i12; „menyasszony”: 2/K07/i04; 
„lovas fogatok”: 3/K02/i03; „a kétkerekű könnyű kocsi”: 3/K07/i03; „négy egymás mellé 
fogott ló”: 3/K07/i12; 
„1 csirke”: 4/K01/i02; „6 dkg zsír”: 4/K01/i03; „1 evőkanálnyi zöldpetrezse-
lyem”: 4/K01/i07;  
„az 1995-ös kerti szezon”: 5/K02/i03; „(cégünk új termékeinek) kedvezményes 
árait”: 5/K03/i10; 
„a művek keletkezésének körülményeit”: 6/K03/i06; „az irodalomtudományi kutatások 
története” 6/K04/i10; 
„egy öregebb kisasszony”: 7/K02/i05; „a garaskát”: 7/K10/i02; 
„az ablaknak” 8/K02/i01; „a SHIFT-TAB billentyűkkel”: 8/K02/i09; 
„a lányába”: 9/K04/i05;  
„sötétben”: 10/K03/i06; 
„gyereknek”: 11/2./VIII1; „ajándékot”: 11/4./I4; 
„derék^brit^utazó”: 12/K04/i06. 
 
 
 (c) személyes/mutató/vonatkozó … névmások; pl.: 
 
„engem”: 1/K03/i01; 
„akinél”: 2/K01/i02; „neked”: 2/K02/i01; „engem”: 2/K03/i01; „nekem”: 
2/K03/i01; „melyben”: 2/K03/i04; „melyek”: 2/K04/i15; „velem”: 2/K07/i01; 
„annak”: 2/K09/i04; 
„eddig”: 6/K05’/i11; „belőle”: 6/K07/i01’; „amit”: 6/K03/i03; 
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„őnáluk”: 7/K06/i03;  
„azon”: 8/K01/i02; „abban”: 8/K01/i03; „ezek”: 8/K02/i06; 
„velünk”: 10/K02/i03;  
„aki”: 12/K04 /i06; „ő”: 12/K05/i06. 
 
 
 (d) birtokos személyjelek; pl.: 
 
„házában”: 1/K05/i03; „tanítványaival”: 1/K05/i01: 
„helyét”: 3/K08/i01; „kezdetét”: 3/K08/i01; „jutalma”: 3/K10/i23*; 
„katalógusunkat”: 5/K08/i21; „esélyét”: 5/K09/i01; 
„testvére”: 7/K02/i04; 
„szivünk”: 10/K05/i03; 
„nevem”: 12/K08/i03. 
 
 
 (e) határozószók; pl.: 
 
„így”: 2/K01/K02; 
„utána”: 3/K09/i08; 
„ugyanígy”: 4/K09/K00-K08; 
„akkoriban”: 6/K06+K06’/i11; 
„egyszer”: 7/K01/i00; „aztán”: 7/K04/i00;  
„ismét”: 11/2./V1; „újra”: 11/8./V2; 
„akkoriban”: 12/K11/i04; 
 
 
 (f) igekötők; pl.: 
 
„odaadom”: 7/K09/i05; „visszaadod”: 7/K09/i01; „visszaadom”: 7/K10/i01; 
„add ide”: 7/K10/i05; „felszállott”: 7/K13/i10; 
„aláírtam”: 12/K08/i09; 
 
 
 (g) igei személyragok; pl.: 
 
„továbbment”, „látott”: 1/K01/i01; „vendégül látta”: 1/K05/i03, i01;  
„jöve”: 2/K01/i02; „voltak”: 2/K01/i03; 
„nézhette”: 3/K05/i07,i08; „húzta”: 3/K07/i12, i03; 
„meghintjük”: 4/K08/i11, i02K02,K03a,b,K04a,b,K05a,b,c,K06,K07a,b,c; „készíthetjük el”: 
4/K09/i11; 
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„elkezdődhet”: 5/K02/i03; „válogathat”: 5/K04/i01; 
„kiváltanak”: 6/K03/i01; „esett”: 6/K04/i08; 
„éltek”: 7/K05/i03; „add meg”: 7/K19/i05, i02; 
„mozoghat”: 8/K02/i10; „kaphat”: 8/K04/i10; 
„tetszett”: 9/K02/i02; „volt”: 9/K04/i02; 
„foglalj (helyet)”: 10/K08/i02 ; „néz”10/K10/i04;  
„el (is) mondta”: 11/4./VIII3; 
„megrendített”: 12/K04/i08, i03; „tudom”: 12/K12/i03. 
 
 

(h) főnévi igenév; pl.: 
 
„hasonlítani”: 9/K01/i02; 
„visszarévedni”: 11/1./III1. 
 
 

(i) teljes igealak mint önálló tényállás; pl.: 
 
„megkérlel”: 10/K01/i01; „(ne) menj el”: 10/K01/i04; „mesélj”: 10/K01/i05; 
„lódit”: 10/K03/i05. 
  
 

(j) szimbólum (nem nyelvi jel); pl.: 
 
„egy CD ”: 8/K01/i02; „egy azon belüli könyv ”: 8/K01/i03; „az abban 
való keresés módszerének ”: 8/K01/i04; 
„~-em”: 12/K01/i05. 
 
 
3.3. A koreferencialitás lehetséges típusai közül a tanulmányokban a követke-
zők fordulnak elő: 
 

a) Teljes referenciális azonosság (ismétlés, szinonimitás, pronominalizáció, 
birtokos személyjelezés, igei személyragozás, értelmező — olykor definitív jel-
legű — meghatározás):    

 

Mivel itt a referenciális azonosság, illetve eltérés érzékeltetése a cél, az 
utalások felépítése — ahol a szemléletesség ezt kívánja — módosul (a, b, c, d, e, 
i pontokban): a tanulmány sorszámát a példaként hozott referenciális elem inde-
xe követi, ezt pedig annak a szövegmondatnak a szimbóluma, amelyben az adott 
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koreferenciaindex előfordul (ahol ez az előfordulás természetesen az alpontban 
tárgyalt koreferenciatípushoz szolgál adalékul). Pl.: 

 
|Jézus|: 1/i01/K01;  

1/i01/K01: „Jézus”; 1/i01/K03: „engem”; 1/i01/K04: „nyomába”; 1/i01/K05: 
„Jézussal és tanítványaival”; 1/i01/K07: „Mesteretek”; 
 
|menyasszony, a „Bárány jegyese”, azaz — mint később nyilvánvaló lesz — a 
szent város, Jeruzsálem|: 2/i04/K02; 

2/i04/K02: „megmutatom”, „jegyesét”; 2/i04/K03: „megmutatá”, „a szent vá-
rost”, „Jeruzsálemet”, „mely”, „szállott alá”, „melyben”; 2/i04/K07: „megmér-
je”, „a várost”, „annak”, „falát”. 
 
|lovas fogatok|: 3/i03/K02; 

3/i03/K07: „két-, háromfogatos^kocsik”, „biga”, „triga”, „indultak”, „húzta”, 
„a kétkerekű könnyű kocsit”, „quadriga”. 
 
|elbeszélő én|: 12/i03/K01; 

12/i03/K01: „én”, „~-em”; 12/i03/K02: „kaptam”. 
 
 
(b) Hiponíma – hiperoníma-viszony; pl.: 

 
|minden(féle) drágakő|: 2/i23/K11; 

2/i23/K11: „minden drágakővel”; 2/i23/K12: „jáspis”, „zafír”, „kalcedon”, 
„smaragd”, „szárdonix”, „kárneol”, „krizolit”, „berill”, „topáz”, „krizopráz”, 
„jácint”, „ametiszt”;  

 
|kerék|: 11/ I1/0.; 

11/I1/0.: „kerék”; 11/I2/2.: „biciklit”; 11/I3/3.: „a kerékpárnak”; 11/I4, I5/4.: 
„ajándékot”, „amire”; 11/I6/5.: „”; 11/I7/6.: „semmit”; 11/I8/7.: „semmit”. 
 
 
(c) „Asszociatív úton” fennálló kapcsolat; pl.: 

 
|fénykép(ét)|: 11/II9 = XI1/9.; 

11/II9 = XI1/9.: „fényképét”; 11/X2/10.: „a fény”; 
A koreferenciaindexek ebben a tanulmányban egy római számból és az adott 

index előfordulását szemléltető arab számmal jelzett alsó indexből állnak. 
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(d) Halmaz – részhalmaz-reláció; pl.: 
 
|az a 150-200 ezer ember, aki a lovasfutamokat néz(het)i|: 3/i07/K05; 

3/i07/K05: „150-200 ezer ember”; 3/i07/K06: „kötöttek”; 
 
|a kocsiversenyek futamai|: 3/i08*/K05; 

3/i08*/K05: „nézhette”, „a futamokat”; 3/i08*/K09: „egy futam”, „missus”, 
„volt”, „tartott”, „utána”; 
 
 
(e) Az utalt entitás állapotváltozása; pl.: 

 
|1 csirke|: 4/i02/K01; 

4/i02/K01: „1 csirke”; 4/i02/K02: „a felvagdalt csirkét”; 4/i02K02/K03: „a 
csirke”; 4/i02K02, K03a/K03: „pároljuk”; 4/i02K02, K03a, b/K04: „a csirkére”; 4/i02K02, 

K03a, b, K04a, b/K05: „eresztjük fel”; 4/i02K02, K03a, b, K04a, b, K05a/K05: „ízesítjük”; 
4/i02K02, K03a, b, K04a, b, K05a, b/K05: „pároljuk”; 4/i02K02, K03a, b, K04a, b, K05a, b, K06, K07a, 

b/K07: „borítjuk”; 4/i02K02, K03a, b, K04a, b, K05a, b, K06, K07a, b, K08a, b/K08: „adjuk”; 
 

|15 dkg rizs|: 4/i06/K01; 
4/i06/K01: „15 deka rizs”; 4/i06/K04: „15 deka rizs”; 4/i06K04a/K04: „ráönt-

jük”; 4/i06K04a, b/K05: „ellepje”. 
 
 

(f) Metaszintű megfelelés; pl.: 
 
|„kocsiverseny” lexikoncímszó|:3/K00/i01o; 

3/K00/i01o: „kocsiverseny”; 3/K02/i01: „gyorsasági versenye”; 
 
|a király mint rang|: 7/K03/i04*; 

7/K03/i04*: „király”, „lett”;  
 
|a királykisasszony mint név|: 7/K03/i05*; 

7/K03/i05*: „királykisasszony”; 7/K14/i05*: „kirákykisasszony”; 
 
|kakaska (megszólítás)|: 7/K08/i01’; 

7/K08/i01’: „kakaskám”; 
 
|királykisasszony (megszólítás)|: 7/K09/i05’;  

7/K09/i05’: „királykisasszony”;  
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|garas ’pénz’|: 7/K14/i02*; 
7/K14/i02*: „garast”;   

 
|seggem (megszólítás)|: 7/K17/i14’; 

7/K17/i14’: „seggem”. 
 
 

(g) Szövegrészre utalás; pl.: 
 
|[K05]Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös odajött, s 
Jézussal és tanítányaival együtt asztalhoz telepedett.|: 1/K06/K05; 

1/K06/K05: „ezt”; 
 
|„[K07]Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”|: 1/K06/K07; 

1/K06/K07: „megkérdezték”; 
 
|[K11]Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. [K12]Nem azért jöttem, hogy az 
igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”|: 1/K10/K11^K12; 

1/K10/K11^K12: „jelent”. 
 
 

(h) Főnévi csoport és a főnévi csoport központi eleme között fennálló 
koreferencia; pl.: 
 
|az irodalmi mű (vagy művek, általában) – az irodalom|: 6/K01/i01–j01; 

6/K01/i01–j01: „az irodalmi mű”; 
 
|a (K01-ben kifejtett) kettős függőségrendszer – a kettősség eszméje|: 
6/K02/i05–j05; 

6/K02/i05–j05: „kettős függőségrendszerben”; 
 
|a művek keletkezésének körülményei – a művek keletkezése|: 6/K03/i06–j06; 

6/K03/i06–j06: „művek keletkezésének körülményeit s folyamatát”. 
 
 

(i) Az adott kommunikációs csatorna által fenntartott koreferencia; pl.: 
 
|mesélj|: 10/i05/K01; 

10/i05/K01: „mesélj”, „mesét-e”; 10/i05/K03: „lódit”, „mondd”, „a valódit”; 
10/i05/K05: „szavadon”, „a zaj”, „mesélj”; 10/i05/K07: „szó”, „szólsz”; 
10/i05/K09: „a mesét”; 10/i05/K10: „hallgatunk”; 
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|az éj|: 10/i06/K01; 
10/i06/K01: „az éj”; 10/i06/K03: „a fényt”, „világlik”, „sötétben”; 

10/i06/K04: „lássuk át”, „estén”; 10/i06/K05: „a gyásztól”. 
 
  

3.4. Arra a kérdésre, hogy mi tekinthető a koreferenciarelációk jelölése leg-
célszerűbb módjának, a kutatás jelnlegi fázisában természetesen nem lehet 
végleges választ adni. Arra vonatkozóan, hogy milyen nyelvi elemek tekinthe-
tők/tekintendők referenciálisaknak, hogy ezek között az elemek között milyen 
koreferenciarelációk értelmezhetők/értelmezendők, végül, hogy a referenciák, 
illetve a koreferenciarelációk milyen módon jelölhetők/jelölendők, a kötet ta-
nulmányaiban a következő kép rajzolódik ki. Ennek a képnek kialakulásához 
nagy mértékben hozzájárult az a tény, hogy a mintaelemzésnek szánt első ta-
nulmány jelölésrendszerét az egyes tanulmányok szerzői szöveg- és probléma-
specifikus szimbólumokkal egészítették ki.  

 

I. 
– a tárgyas igei személyrag:  

7/K11: 
Hát oda[i05] is adta[i01|i02] a kakas[i01] a garas[i02]t.; ahol i01 = a kakas; 

i02 = garas. 
– Az adta igei állítmány tárgyas személyragja utal egyrészt a cselekvés 

alanyára (l. közvetlenül az igealak után álló i01 koreferenciaindex), más-
részt a cselekvés határozott tárgyára (l. az i01 után álló, „|” jellel elvá-
lasztott i02). A szövegmondatbeli koreferenciaindexek értelmezése a kö-
vetkező: az adta igealak személyragjának alanyra utaló összetevője 
koreferál a kakas kifejezéssel (amit az azonos „i01” koreferenciaindex 
jelez), a tárgyra utaló összetevője pedig a garast kifejezéssel (amit az 
azonos „i02” koreferenciaindex jelez). 

 
 

– igekötő: 
7/K09: 
— Oda[i05]adom[i01|i02], királykisasszony[=i05'], de csak három^nap múl-

va[i00] vissza[i01]adod[i05|i02].; ahol i01 = a kakas; i02 = a garas; i05 = a ki-
rálykisasszony. 

Az odaadom és a visszaadod tárgyas ragozású igelalakokban szereplő 
korefereniciaindexek értelmezése a következő:  
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– a tárgyas igei személyrag utaló funkcióját szemléltető — a teljes ige-
alakok után kitett — összetett koreferenciaindex felépítése megegyezik 
az előző példamondatbeliével;  

– az oda igekötő koreferens — az adott szövegmondatban csak megszó-
lítás formájában jelzett, a szövegelőzményben explicit formában szereplő 
— királykisasszonnyal, közvetve a visszaadod igealak tárgyas személy-
ragjával (pontosabban az abban jelzett alannyal, azaz a kakassal), ez in-
dokolja  mind az oda, mind az adod kifejezések után az „i05” 
koreferenciaindex jelenlétét; 

– a vissza igekötő koreferens az odaadom igealak tárgyas személyragja 
által utalt, alanyi szerepű — a szövegelőzményből ismert — kakas kife-
jezéssel, ez indokolja az odaadom igealak és a vissza igekötő után álló 
azonos „i01” koreferenciaindexet. 

 
 

– birtokos személyjel: 
7/K02: 
Hát abban^a^család[i03]ban volt[=i05] a király[=i04]nak^egy^testvé-

re[i05+i04], egy öregebb^kisasszony[i05].; ahol i04 = a király; i05 = a király 
testvére, egy öregebb kisasszony. 

– A testvére kifejezés után álló összetett koreferenciaindex első tagja 
(i05) a testvér referenciális értékére utal; az i05-höz „+” jelzéssel kap-
csolt „i04” koreferenciaindex az „-e” birtokos személyjel — a királyra 
utaló — funkcióját szemlélteti, s mint ilyen megegyezik a királynak bir-
toklást kifejező részeshatározó koreferenciaindexével (i04); 

– a volt igealak — explicit formában nem jelölt — igei személyragja 
koreferens a testvére kifejezéssel, illetve — szükségszerűen — ennek ér-
telmezőjével, az egy öregebb királykisasszony kifejezéssel, ennek szem-
léltetéseként szerepel a volt, a testvére és az egy öregebb királykisasz-
szony kifejezések után is az „i05” koreferenciaindex. 

 
 

– címszó/név/rang:   
3/K00 vs 3/K02: 
3/K00: kocsiverseny[=i01o]; ahol i01o = „kocsiverseny” lexikoncímszó.  
3/K02: Az ókor[=i04**]ban lovas^fogatok[=i03] gyorsasági^verseny[i01]e[i03] 

COP[i01].; ahol i01 = kocsiverseny.  
– a 3/K00-ban szereplő kocsiverseny (mint lexikoncímszó) összetevővel 

koreferens kifejezés az adott szövegmondatban nincs; 
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– a 3/K02-ben szereplő „i01” koreferenciaindexszel ellátott gyorsasági 
versenye kifejezés, és a predikatív viszonyt érzékeltető copula (COP) a 
kocsiversenyre mint tényleges valóságmozzanatra utal. 

 
7/K03: 
Hát, de ugye csak úgy hívták[=i06] ő[i05]t is, hogy királykisasszony[=i05*], 

amiért a testvére[i04+i05] király[=i04*] volt[i04] meg az apja[=i07+i05] is ugye 
— de az apja[i07+i05] után a testvére[i04+i05] lett[i04*].; ahol i04* = a király 
mint rang / i04 = a király; i05* = a királykisasszony mint név / i05 = a királykis-
asszony. 

– A királykiasasszony (’királykisasszony mint név’) kifejezéssel együtt 
utaló (koreferens) más összetevő az adott szövegmondatban nem találha-
tó, az „i05*” koreferenciaindex ezért itt csak a királykisasszony (mint 
név) utaló szerepét szemlélteti; 

– a király (’király mint rang’) kifejezés koreferns a lett igealak — nem 
explicit formájú — igei személyragjával, referenciális azonosságukat 
szemlélteti a mindkét kifejezésben feltüntetett „i04*” koreferenciaindex; 

– a ’király mint rang’ és a ’királykiasszony mint név’ referenciális érté-
kű kifejezések utaló szerepe megkülönböztetendő a ’király’ és a ’király-
kisasszony’ referenciális értékű kifejezésekétől; az őt, testvére, volt, apja 
összetevőkben feltüntetett koreferenciaindexek e fentebb felsorolt utóbbi 
kifejezések koreferenciális összefüggéseit szemléltetik. 

 
 

– megszólítás: 
7/K08: 
Meglátta[i05|i01] a királykisasszony[i05], azt mondja[i05|AZT], hogy: —

Kakaskám[=i01'+i05], add[i01|i02] nekem[i05] a garaská[i02]t!, ahol i01' = 
kakaska (megszólítás). 
– a megszólítás referenciális értéke egyfajta ‘nyelvi referencia’, nem azono-

sítható azzal a valóságbeli entitással, amit/akit megszólítottként jelölhetünk 
meg. Ezt a különbözőséget szemlélteti a 7/K08-ban szereplő „i01” és — a 
vele fennálló koreferenciális kapcsolatot „ ’ ” mellékjellel kifejező  — 
„i01’” koreferenciaindex; 

– az „i01’” koreferenciaindexszel ellátott kakaskám megszólítással megegye-
ző referenciájú szövegelem az adott szövegmondatban nem található;  

– a meglátta igealak személyragja tárgyra utaló összetevőjének, illetve az add 
igealak személyragja alanyra utaló összetevőjének koreferencialitást szem-
léltető reprezentációjában az „i01” koreferenciaindex szerepel, mivel itt az 
utalt entitás maga a kakas (nem mint megszólítás, hanem maga mint meg-
szólított). 
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– elvont értelmű és konkrét értelmű szóhasználat: 
7/K07 vs 7/K14: 
7/K07: Volt[i01] egy kakas[i01]; ahogy kapart[i01] a szemét[=i09]en, kika-

part[i01] egy aranygaras[i02]t.; ahol i02 = az a konkrét aranygaras, amit a ka-
kas talált.  

7/K14: No, a kisasszony[i05] meg ugye, a királykisasszony[i05] szégyell-
te[i05|AZT], hogy hát királykisasszony[i05*] lété[i05]re a kakas[i01]tól 
kért[i05] garas[i02*]t.; ahol i02* = garas mint ’pénzfajta’ általában. 

 
– ’Az az aranygaras, amit a kakas kikapart’ megkülönböztetendő az 
’aranygarastól mint a pénz egy általánosságban értelmezett fajtájától’: a 7/K07-
ben szereplő aranygarasat kifejezés referenciális értéke — ahogy azt az „i02” 
koreferenciaindex is szemlélteti — konkrét; az adott szövegmondatban nincs 
más olyan összetevő, amellyel az említett kifejezés koreferenciális viszonyban 
állna; a 7/K14-ben szereplő garast kifejezés referenciális értéke elvont, általá-
nos, ezt reprezentálja az „i02*” koreferenciaindex; ebben a szövegmondatban 
sincs egyéb olyan szövegelem, amellyel az adott kifejezés koreferenciális kap-
csolatban állna. 

 
 
– egész szövegmondatra, illetve szövegrészre utalás:   

1/K06: megkérdezték[i10|„K07”] 
– A megkérdezték igealak után feltüntetett „i10” koreferenciaindex az igében 

foglalt cselekvés — adott szövegmondatban explicit formában nem szereplő 
— alanyára utal; a „K07” szimbólum pedig arra, hogy a megkérdezték tár-
gya a K07-tel jelzett szövegmondatban jut kifejezésre. 

 
 

II. 
– állapotváltozás: 

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

[i10] 1^csirke[=i02], 6^dkg^zsír[=i03], 15^dkg^gomba[=i04], 10^dkg^zöld-
ség[=i05], 15^dkg^rizs[=i06], 1^evőkanálnyi^zöldpetrezselyem[=i07], csipet-
nyi^só[=i08], (csipetnyi) törött^bors[=i09], kevés^reszelt^sajt[=i10]. 

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

10^dekányi^apró^kockára^vágott^zöldség[i04]gel megpirítjuk[i11]. 
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4/K03:  
Ha a csirke[i02K02] megpirult[i02K02] (a), annyi^viz[=i12]et öntünk[i11] 

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

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

ké[i02K02,K03a,b]re. 
 
– A 4/K03-ban szereplő „i02K02” koreferenciaindex a 4/K02-ben i02-vel jelölt 

csirkének 4/K01-ben lévő állapotához képest a 4/K02-ben bekövetkezett 
változását jelzi. Értelemszerűen így interpretálandók az — állapotváltozást 
okozó folyamatok szemléltetéseképp — egyre több alsó indexszel ellátott 
„i02” koreferenciaindexek is (l. 4/K03; 4/K04). 

 
 
– halmaz – részhalmaz-reláció: 

3/K05 vs 3/K06: 
3/K05: A lelátók[=i06**]ról 150-200^ezer^ember[=i07] nézhette[i07|=i08*] 

a futamok[i08*]at.; ahol i07 = az a 150-200 ezer ember, aki a lovasfutamokat 
néz(het)i. 

3/K06: A hajtók[=i09*] különböző^színek[=i10*]ben indultak[i09*], me-
lyek[i10*]re nagy^fogadások[=i11**]at kötöttek[i07]. 
 

– 3/K05-ben a 150-200 ezer ember nominális alanyi kifejezés és a nézhette 
igealak személyragja alanyra utaló összetevőjének koreferenciáját az emlí-
tett kifejezések után feltüntetett — megegyező — „i07” koreferenciaindex 
szemlélteti; 

– azt, hogy 3/K06-ban a kötöttek igealak személyragja a 150-200 ezer ember-
nek nem szükségszerűen mindegyikére utal (azaz, a szövegből nyert ismere-
tek alapján nem lehetünk biztosak abban, hogy a 150-200 ezer néző mind-
egyike fogadásokat is kötött), az „i07” koreferenciaindex előtt feltüntetett 
„” ’részhalmaz’-jel szemlélteti. 

 
 
– asszociatív kapcsolat: 

11/9. vs 11/10.: 
11/9.: Torgyán bácsi(II10) saját(II11) fényképét(II9 = XI1) kezdte osztogat-

ni(IX3) a nem kalkulált lurkóknak(VIII9).  
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11/10.: Azóta nyilván ő(II12) a fény(XI2) az éjszakában. 
A fenti példamondatok jelölésrendszere némileg eltér az eddigiekétől: a szö-

vegmondatok szimbólumául „K” jelzés nélküli, csupán a szövegmondat szöveg-
beli helyét jelző sorszámnév szolgál; a koreferencialáncok összetevőinek szim-
bóluma az adott szövegelemet jelző római számból és az adott elem előfor-
dulását szemléltető arab számmal jelzett alsó indexből áll.  
– A 11/9. fényképét kifejezése és a 11/10. fény kifejezése közötti 

koreferenciális kapcsolatot szemlélteti az említett összetevők után álló „XI” 
koreferenciaindex, melynek 11/9.-ben első, 11/10.-ben második előfordulá-
sát jelzik az alsó indexek; 

– a fényképét kifejezés után feltüntetett „II9” koreferenciaindex — a „II” 
koreferenciaindexszel szimbolizált — Torgyán bácsit kifejezéssel való 
referenciális azonosságát szemlélteti. 

 
 
– főnévi csoport és központi eleme: 

6/K01:  
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.; ahol i01 = az irodalmi mű 
(vagy művek, általában), j01 = az irodalom. 
 
– Az „i01” koreferenciaindexszel jelölt teljes nominális kifejezés (az irodalmi 

mű) központi elemének tekintett irodalmi összetevő „j01” koreferenciain-
dexének „01” alkotóeleme a referenciális azonosságra, „j” alkotóeleme a 
teljes kifejezéshez képest ‘központi elem’-ként való értelmezésére utal. 

 
 
– koreferenciaindexek, amelyek — referenciális értékének — meghatározá-
sában más referenciális elem szerepel;  

3/K09: 
A szabályok[=i18*]^szerint hétszer kellett a kocsik[i03]nak a pályá[i15]t 
megkerülniük[i03], egy^futam[i08*]^(missus)[i08*] a^Circus^Maxi-
mus[=i19]ban (hosszúsága[i19][=i20*] 600^m, szélessége[i19][=i21*] 
200^m) 8400^m^volt[i08*], és mintegy tizenöt^percig tart[i08*]ott, utá-
na[i08*] a hajtók[i09] még egy tiszteletkör[=i22**]t futottak[i09].; ahol 
i20* = a Circus Maximus(i19) hosszúsága, i21* = a Circus Maximus(i19) 
szélessége. 

 
– Az „i20*” és az „i21*” koreferenciaindexek mellékjelezése (*) az említett 

koreferenciális indexekkel jelölt összetevőkön belüli más — önálló referen-
ciájú — elem jelenlétére utal (i19= Circus Maximus). 
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III. 
– nem koreferencia-, pusztán referenciaindex:  

3/K02:  
Az ókor[=i04**]ban… 
– Amennyiben szükségesnek látszik koreferenciarelációban nem szereplő re-

ferenciaindexek alkalmazása is, azok kizárólagos referenciális jelléegét célszerű 
valamilyen módon jelezni, például „**”-gal, mint a fenti példában. 

 
 

4. Az alábbiakban a kötetbeli tanulmányok alapján igyekszünk — ahol célsze-
rű, példák kiemelésével — áttekinteni a koreferencialitás megközelítési módjait, 
azzal a céllal szemlélétetni a szövegelemzési — bizonyos esetekben az adott 
szövegtípus által kívánt — sajátságokat, hogy azok értékelő elemzésére kínál-
junk módot, valamint esetleges megoldási lehetőségeket vázoljunk bizonyos 
problematikus jelenségek megoldására. Az egyes tanulmányok ismertetése, az 
egyedi megoldások számbavétele során a következő három — a szöveg-
reprezentáció szempontjából ergyébként nem elhanyagolható — kérdést nem 
érintjük: 
a) A szövegek koreferenciális elemzésekor célszerű-e/hasznos-e az összes refe-

renciális értékkel bíró összetevőt (ko)referenciaindexszel ellátni, vagy sem? 
b) Célszerű-e az igealakok koreferenciális szerepének szemléltetése? 
c) Hogyan értelmezhető/értelmezendő, illetve alkalmazható/alkalmazandó leg-

célszerűbben a konkatenáció? 
Az egyes szövegekre a szövegtípus megnevezésével utalunk; a sorszám azo-

nos az egyes tanulmányok kötetbeli sorszámával. 
 
1. Újszövetségi szentírási szöveg 

A koreferenciarelációkat összegző táblázatból a következő kifejezések — 
amelyek már fennálló (ko)referencialáncok összetevői — utaló szerepének fel-
tüntetése nem szerepel: 
K01: ott — ott[i04]; 
K04: nyomába — nyomá[i01]ba; 
K05: asztalhoz^telepedett — asztalhoz^telepedett[i01, i06, i07, i08]; 
K05: odajött — oda[i05]jött; 
K05: tanítványaival — tanítványai[i01]val; 
K06: tanítványaitól — tanítványai[i01]tól; 
K07: Mesteretek — Mesteretek[i08]; 
K12: hívjam (tárgyas r.) — hívjam[i01|i07, i08]. 

A táblázatokkal kapcsolatban — itt és valamennyi más, táblázatot alkalmazó 
tanulmányban — eldöntendő, hogy milyen relációk és milyen módon reprezen-
tálandók. 
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2. Újszövetségi szentírási szöveg 
A szerzők a birtokos személyjel koreferenciális szerepét nem elemzik, ennek 

megfelelően nem is szemléltetik. 
Úgy tűnik, hogy a szövegmondaton belüli koreferencia szemléltetése nem 

céljuk (pl. [K04]-ben: Izráel[...]fiai[.../...]^törzsé[...]nek^nevei[i15/...]^(vol-
tak[i15])), hasonló a helyzet a „[K06]”, „[K08]”, „[K09]” szövegmondatokban. 
Ennek kapcsán vetődhet fel a gondolat, nem lenne-e hasznos — a korefe-
renciális utalások ‘hatókörének’ szemléltetése végett’ — valamiféle jelölést be-
vezetni a szövegmondaton belüli, illetve a szövegmondat-határon „átható” utaló 
funkció reprezentálására. 

Gyakran a verbális elemekkel kiegészített szövegmondat olyan kiegészítése-
ket is tartalmaz, amelyeket az indexekkel reprezentált változat nem illusztrál. 
Kérdés, milyen mértékben látszik szükségesnek, hogy a verbális kifejezésekkel 
és a koreferenciaindexekkel kiegészített szövegmondatok „lefedjék” egymást, 
valamint — szintén e kérdéshez kapcsolódva — milyen jellegű kiegészítések 
esetén kerül elő ez a probléma (a szövegkörnyezetből származó ismeretekre tá-
maszkodva tett kiegészítésekre, vagy a valóságra vonatkozó tudásunkra támasz-
kodva tett kiegészítésekre vonatkozóan). 
 
 
3. Lexikonszócikk 
Sajátos jelenség a lexikonszócikk szimbólumainak értelmezése, ami szükség-
szerűen összefügg a szövegmondat-elhatárolás kérdésével. Átgondolandó, hogy 
található-e biztos támpont a szövegmondatok meghatározásában, illetőleg elha-
tárolásában; ha igen, milyen ismeretekkel kell rendelkeznünk egy-egy szöveg-
mondattípusra vonatkozóan, hogy teljes biztonsággal állapíthassunk meg szö-
vegmondat-határokat (Eldöntendő például, hogy a lexikonszócikkekre jellemző 
kis fekete négyzeteket — lásd 3/K03/ — célszerű-e/szükséges-e külön szö-
vegmondatoknak tekinteni.) 

 
A koreferenciatípusok szemléltetéseként bevezetett egyedi jelölések: 
– i01°: metaszintű referencia; 
– **: a szövegmondatokban csupán egyszer előforduló referenciaindexek; 
– *: koreferenciaindexek, amelyek — referenciális értékének — meghatáro-

zásában más referenciális elem szerepel (pl. i20*= a Circus Maximus(i19) hosz-
szúsága); 
– részhalmaz-reláció (pl. [K06]). 
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4. Ételrecept 
A szövegtípus sajátságaiból a következő problémák adódnak: a szövegmon-

datok sorrendiségének kérdése (a szóban forgó ételreceptben ugyanis a recept 
törzsszövege és a hozzávalók felsorolása egymással párhuzamosan szedett), a 
csirke állapotváltozásának reprezentálása, az anyagnevek (ko)referenciája. 

Problémát vet fel az ugyanígy kifejezés referenciális értékének szemléltetése. 
 
 
5. Üzleti levél 

Egyes koreferenciaindexek különböző referenciális síkhoz tartozó entitásokat 
azonosítnak (‘megszólítás’ = Sz.-né = Ön), célszerű lenne a koreferenciatípusok 
— érintkezésének, ill. különbözőségének — reprezentálása.  

A toldalékos alakokban néhol a teljes alak után, máshol a toldalék előtt sze-
repelnek a (ko)referenciaindexek. A tárgyas ragozású igék (alanyi és tárgyi) re-
ferenciáját a szerző kétféleképpen jelöli: pl. [K08]: Kérem[=i31][i01], ill.: ren-
delje^meg[i01, i19]. Mindkét esetben eldöntendő, melyik jelölésmód a célszerű. 

Bizonyos helyeken a szerző olyan koreferenciát is jelöl, amit a szöveg nem 
tesz egyértelművé: pl. [K10]. Ilyen esetekben talán célszerű lenne utalni a felté-
telezett koreferenciális viszony „forrására” (úgymint szövegkörnyezet, ill. kép-
zelt vagy tapasztalt valóság). 
 
 
6. Tudományos szöveg  

A szerző kétféle (ko)referenciaindexet alkalmaz a szerkezetes nominális kife-
jezések utaló szerepének szemléltetésére: i..-vel jelöli a teljes főnévi csoportot, 
ill. annak központi elemét; j..-vel a főnévi csoportokon belül előforduló nem 
központi elemeket (ha szükséges a reprezentációjuk); mindkét típuson belül 
szemlélteti a rész-egész–relációt is, mindezzel reprezentálva a szaknyelv-
specifikus „kifejezésszerkesztés befelé/lefelé bővülő” jellegét. Meggondolandó, 
hogy nem lehetne-e még informatívabbá tenni ezt a (ko)referenciaindex-
rendszert annak figyelembevételével is, hogy egy központi elem köré szervező-
dő kifejezésnek nem feltétlenül a központi eleme kapcsolódik be egy 
koreferencialáncba, és vesz részt a szöveg szervezésében, hanem a köré szerve-
ződő kifejezés más nominális eleme. 

A szövegmondat lineáris elrendezésében egymástól távol lévő, de szintakti-
kailag és szemantikailag szorosan összetartozó elemek kapcsolódását a követke-
ző jelölés szemlélteti: ^~…~^. A nem folyamatos láncok reprezentálásának 
módja a többi tanulmánnyal kapcsolatban is tisztázandó. 
7. Mese  

E szövegtípus elemzésében sajátos kérdésekként vetődnek fel a következők, 
melyek szemléltetésére a szerző új jelöléseket vezet be: 
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– „jelentésvátozásos” koreferencia (pl. ’király mint rang’ – ’a király személ-
ye’), ahol a titulus jelölésére a „*” mellékjel szolgál,  

– a megszólítás és a megszólított személy, állat referenciális érintkezése (és 
különbözősége), ahol a megszólítás szemléltetésére a „ ’ ” mellékjel szolgál. 

A szerző a koreferenciaindexekkel kiegészített szövegmondat-változatban 
szemlélteti az utalószók és az irányt jelölő igekötők együtt utaló szerepét is, ez 
utóbbiak rendszerint az ige ‘kiindulópont’, ill. ‘célpont’ argumentumhelyeit be-
töltő, (tényleges referenciával rendelkező) nyelvi elemmel állnak koreferenciális 
viszonyban. (Valamint az azonos alaptagú igék — részleges lexikális egyezésük 
miatt — egymással is.) 

 A mese idősíkjának összefüggősége is kefejezésre jut (i00), bár az idő válto-
zását a szerző nem szemlélteti. 
 
 
8. Egy CD-Rom használati utasítása 

Az elemzett — nem lineáris organizációjú — multimediális szöveg egyedi 
szimbólumai önmagukban (ko)referenciaindexekként is értelmezhetők. 

A szövegösszefüggőség megteremtésében olyan szövegalkotó tényezők is 
szerepet játszanak, amelyek egy tisztán verbális szöveg esetében nem: ikonikus 
jelek, küönböző  felületek, színek, betűtípusok (a nyelvi elemeken, grammatikai 
eszközökön kívül). 

A szerzők a birtok-birtokos–relációt nem szemléltetik; a (ko)referenciain-
dexek a toldalékos szóalakokban a tolalék után állnak. 
 
 
9. Regény 

Az elemzés a tételmondatok szövegösszefüggés-teremtő szerepét járja körül, 
amelyben a szövegben előforduló koreferenciaindexek mindegyike jelen van. 

A szerző a makroszerkezeti összefüggések szemlétetése végett vizsgálja a kö-
tőszók szövegszervező funkcióját is. 
 
 
10. Vers  

A szerző a tényállások referenciális értékét is koreferenciaindexszel látja el. 
Az akusztikus, kinetikus, vizuális kapcsolódásokat vizsgálja a szövegépítke-

zésben; egyfajta koreferenciasíkoknak tekinti ezeket, amelyekbe a különféle ko-
referencialáncok elemei csatlakoznak. 

A grammatikailag jelölt koreferenciát a koreferenciaindexekkel kiegészített 
szövegmondat-reprezentációk nem tartalmazzák. 
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11. Glossza  
A szerző egyéni jelölési módszert alkalmaz (a szövegmondatok szimbólumá-

ul „K” jelzés nélküli, csupán a szövegmondat szövegbeli helyét jelző sorszám-
név szolgál; a koreferencialáncok összetevőinek szimbóluma az adott szöveg-
elemet jelző római számból és az adott elem előfordulását szemléltető arab 
számmal jelzett alsó indexből áll), ami egyrészt nem befolyásolja a szöveg-
elemzés eredményeinek más vizsgált szövegtípusok eredményeivel való össze-
vethetőségét, másrészt felveti azt a kérdést, hogy nem lenne-e célszerű a 
koreferenciaindexek előfordulási sorrendjét más szövegekkel kapcsolatban is 
jelölni.. 

Csak a visszatérő, többször előforduló entitásokat, tényállásokat reprezentál-
ja (igék/cselekvésmozzanatok, időhatározószók/időviszonyok, főnevek/statikus 
entitások), s ezzel érinti a pusztán referenciaindexek alkalmazásának kérdését 
is. 

Gyakorisági, statisztikus vizsgálatokat végez a következő szempontok ala-
pján: 

– a koreferáló elemek eloszlása;  
– koreferenciatípusok; 
– a koreferenciális elemek távolba hatása; 
– antecedensek és előfordulásaik; 
– szövegmondaton belüli, ill. szövegmondatok közötti koreferencia. 
Minthogy ezeknek a szempontoknak stilisztikai elemzésekben jelentős szere-

pük van, alkalmazásuk minden olyan esetben eldöntendő, ahol az elemzésnek 
stilisztikai vizsgálatok céljára is szolgálnia kell. 
 
 
12. Irodalmi próza  

A predikátum után álló koreferenciaindexekben a „ | ” jelzés nemcsak a tár-
gyas ragozású ige személyragja által utalt alanyi és tárgyi összetevők 
koreferenciaindexeit választja el, hanem néhol a predikátum alanyát és bármi-
lyen kötelező argumentumát is. Ezzel a szerző érdekes, meggondolandó problé-
mát érint: nem lenne-e célszerű a szövegmondatok reprezentálásakor a — rend-
szermondatok kiindulási szekezetéül szolgáló — ‘predikátum + argumentumai 
struktúrát’ szemléltetni (nemcsak a tárgyas ragozású igék alanyi és tárgyi argu-
mentumait). 

Az időviszony-reprezentáció nem teljes: a szerző a gyermekkor-t ellátja 
koreferenciaindexszel, a ma kifejezést viszont nem. 

Itt is felvetődik a részleges koreferencia kérdése: Karácsony – Jézuska. 
 
5. Összegzésképpen hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Utószóban tárgyalt va-
lamennyi kérdésre végleges jelleggel csak akkor adható válasz, ha a 
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koreferenciaelemzés mind a szövegnyelvészeti, mind a szövegtani elemzés 
szerves részét képezi. 
a) A szövegnyelvészeti megközelítés azt jelenti, hogy a 

koreferenciaelemzés során a szövegmondat-reprezentációkat referencia-
indexeket alkalmazó rendszermondatokból levezetett reprezentációkként 
alkotjuk meg; 

b) A szövegtani megközelítés pedig azt, hogy a koreferenciaelemzés so-
rán egyrészt azt vizsgáljuk, hogy a koreferenciarelációk megállapításá-
hoz mivel járulnak hozzá ‘szövegtipológiai ismeretek’, másrészt azt, 
hogy a vizsgált szöveg koreferenciarelációinak megállapítása milyen ‘vi-
lágra vonatkozó ismeretek’ alkalmazását tételezi fel/kívánja meg, illetve 
mivel gazdagítja az adott szövegben feltételezéseink szerint kifejezésre 
jutó világfragmentumra vonatkozó ismereteinket.  

Természetesen mindkét megközelítés megkívánja mind az alkalmazott 
elemek, mind a feltételezett relációk explicit reprezentálását. 




