
A JELZ6S SZERKEZET SZÁMBELI EGYEZTETÉSE
~YÖNGYÖS ÉS VIDÉKÉNEK NYELVJÁRÁSÁBAN

1. A határozatlan számnév mint jelző utáni egyeztetés

Mind a határozott, mind a határozatlan számnév jelzői hasz-
nálatára jellemző, hogya mellettük álló jelzett szó egyes szám-
ban áll. Ez a szabály, azonban a magyarban is és a rokon nyelvek-
ben is ingadozást figyelhetünk meg körülötte.

Az egyes szám használata egyébként sajátos a finnugorban,
sőt mint SIMONYI említi (A jelzők mondattana, 63), általában az
ural-altáji nyelvekben -- ellentétben az indoeur6paival. (A ro-
kon nyelvi ingadozás ra vonatkoz61ag 1. KSz. X, 313).

Idézzünk néhány többes számot mutat6 példát a régi magyar
nyelvből: Vimagguc mend szentucut (HB.); Mihent megbetegedett,
egy sereg doktorokat gyűjtöttek össze (Mikes 22. lev.); Sokféle
beszédekkel, sokféle töltött nevekkel mulatozik (Fal. 1); Leg-
több halmokat rak a katonatestekből (uo. 210); Minden aprólék
történeteit (Bár6czi Munk. II. 148) stb. Vö. SIMONYI i. m. 64.

Nyelvjárásokban is eléggé ~yakori: Sok emberek (Szalonta,
Nyr. XLII, 255); .~.2.t._cigányok,-k_~ttJiktorlegények-CÉrmellék, Nyr.
XXIX, 255); Tgmgrdek katonák, három forintok (Ada, Nyr. XXVII,
410); nihán ~~ürkéim vóta~ (Nagybacon NyF. LXXV, 26); de megvan
még Hajdú és Szatmár megyékben is (1. NyF. LVI. 22; XXVI, 20
stb.). VÖ. KLEMM: Magyar történeti mondattan, 292.

Régebbi irodalmunkban a szá,mnevek melletti többes szám hasz-
nálata nyilvánvalóan latin hatás (vö. SIMONYI: i. h.). így a k6-
dexirodalomban, de Gyöngyösi, Mikes, Faludi, Bár6czi, Dugonics
és a többiek nyelvhasználatában is. Nyelvtanír6ink közül egyesek
(pl. SYLVESTER: CorpGramm. 24) hibáztatják a többes számot, má-
sok viszont, mint Geleji Katona István is -- helyeslik. GELEJI
így ír: "A' singularis numerusokat, a' pluralisokt61 igen meg
kell különböztetni, és az egyről szollo igéket singulariter, s'
a' többekről szollokat pedig, pluraliter kell kimondani. Mint:
két_~m_~~ek; tizenkét Apostolok Nem: két ember megyen vala
~ a' 12. Apostol együtt lévén etc. a' mint hallom hogya'
község szoll; melly egy igen nagy vétkesség a' mi nyelvünkben"
(Magyar Grammatikatska XVI).

Geleji harca azonban kudarc caI végződött. Verseghytől kezd-
ve (Nyr. XXXVI, 10) -- a nyelvszokásnak megfelelően -- nyelvé-
Szeink hibáztatják a többes számot. Csupán néhány latinos szer-
kezetben álland6sulhatott: háromkirályok n~~ie, mindszentek ün-
nepe stb. Bővebben erről 1. SZATHMÁRI ISTVAN: Régi nyelvtanaink
és egységesülő irodalmi nyelvünk c. könyvében, 249; ill. FÁBIÁN
PÁL: Nyelvművelésünk évszázadai, 21.



Ami a jelenségnek a mai magyarban va16 meglétét illeti, ha-
tározatlan számnév után nemcsak latin hatásra, ill. régies szem-
lélet maradványára kell gondolnunk, hanem elsősorban nyelvjárási
hatásra (vö. KÁLMÁN B. opponensi véleménye: 1. OK. VI, 435--36),
hiszen a magyar nyelvterület nagy részén (Pa16cság, északkeleti
nyj. ter. egy része) így egyeztetnek. A nyelvjárási szemléletm6d
könnyen magyarázhat6. A jelzőben, mint összefogla16 kifejezésben
ui. már benne van a többségnek, a sokaságnak a képzete; így ke-
rülhet utána a jelzett sz6 is többes számba. Tulajdonképpen ér-
telmi egyeztetés történik (Erre nézve 1. RÁCZ ENDRE: Értelmi
egyeztetés a magyar nyelvben c. iránymutat6 előadását. NytÉrt.
58. 477.)

Idézzünk helytörténeti példáinkb61 is: ?ok dolgokba foglal-
tatos (GyöngySzt. 11); teöb keresztyenekkel egieteömben (D. Baché
L.: Gy. a t.h. id. 50; 1566); az e?ész VáFosbeliektül (uo. 96;
1659); minden dolgok veghez mentek GyRef. Egyh.it. A/Ill; 1626);
minden károktú védelmesztelek (Káplány J.: Közl. Nyr. Ill, 91)~---_.

Csoportosított nyelvjárási adataink* ezek:

Anny~;_ .'!Jégannyi 6r~~.2.tJ.(Gy); hol férne el itt annyi szedők?
(Gypi); annyi borzaszt 6 bajok vannak ~22tánaba (Gyh) stb.

Egész: az egész tőkés~k ellen (Gy); L~~erem én ott az egész gaz-
dakot (Gyhj); az egész jóm6dú emberek tönkrementek m~
(Gy) stb.

(Egy) csom6: va~_.még k~r6, még ety csom6 darabok (Gy); tud ety
csom6 ház~kot, elad6t (Gys); vitt éty csom6 madarakot .....
kalitkába (Gyh) stb.

Minden, ot hatytam minden írátokot (Gypi); mer O~jan
mindenféle: balog v6t neki minden ivadékai (Gypi; nem állok én

sz6ba mindenféle emberekkel (Gy) stb.
Összes:-~z összes kölcsönök itt halgatnak a fi16gba-e (Gy); ~-

verték azok az összes cigányokot (Gyhj); kiátta á hüje
arendába az_~sszes főggyeit (Gypi) stb.

Rengeteg: aggyig még rengeteg dolgaink lesznek /Gyp);
Eenget~ kis szigetek vannag benne (Gypi);
most a k6rházba is rengeteg gyomrosok vannak (Gy) stb.

Sok, nagyon sok veszély~ken atestem én ma (Gyt);
sokféle: ot vannak a sok vasalnYivá~.6k.is~ (Gypi);

sokféle b~9~.eléker~te! abba az időbe (Gypi) stb.
Több, ~ töb mindenekre is futta v6na (Gyh);
többféle: láttam ém ma több részeges kantorokot (Gyt)j

kapott töilile inekci6kot. (Gypi) stb.

Az efféle szerkesztésm6dokat általánosnak mondhatjuk ezen
a nyelvterületen. Megjegyzendő, hogy ugyanakkor a határozott
számnévi jelző mellett következtesen egyes számot használnak.

* Bejárt helységeinka következőkvoltak:GyÖngyÖS(Gy),Gyöngyöshalász
(Gyh), Gyöngyöshalmaj(Gyhj),Gyöngyq~oroszi(Gyo), Qy:öngyöspata(Gyp),
Gyöngyöspüspöki(Gypi),Gyöngyössolymos(Gys),Gyöngyöstarján(Gyt).



A kijelö16 jelz6 nem a jelzett fogalom tulajdonságait fejezi
ki, hanem rámutatással mintegy megjelöli, kiemeli, megkülönböz-
teti, közelebbr61 meghatározza. Kijelö16 jelz6 leginkább mutat6
névmás lehet. A mutat6 ~~, ~~ névmás helyett a mai köznyelvben
és csaknem minden nyelvjárásban rendszerint li~.a(z2.,~ a(z)
használatos. A mutat6 névmás kijelö16 jelz6ként önmagában csak
néhány kifejezésben van meg, mint pl. az id6ben, aznap, a tekin-
tetben, evilágon, ez életben stb.
~ szerkezet eredetére vonatkoz61ag meggondolkodtat6an véle-
kedik PAPP ISTVÁN (Hozzász61ás Fokos Dávidnak "A névragozás tör-
ténetéb61" c. e16adásához. NyK. LVIII, 102), aki a kijelö16 jel-
zős viszonyt értelmez6s szerkezetb61 vezeti le. Szerinte a név-
más is szerepelhetett értelmezett tagként (ut61ag kitett névsz6-
val értelmezve). Vagyis: "Az interjekcionális értékű névmás után
egy objektív képtartalommal bír6 névsz6t tett ki a beszé16, hogy
a hallgat6 érdekében érthet6bbé formálja mondaniva16ját. Pl. Az!
(casus absolutus értékű névmást6, amely tehát olyasmit is jelent~·
hetett, hogy I ott " I oda " 'azt I stb.) Ember! A két felkiál t6

mondat egybeejtése útján jött létre egy ~~~~J" típusú mondat,
amelyben a mutat6 névmás értelmezett tagként, a f6név értelmez6-
ként áll. Majd ezt beleépítve más mondatba mondatrész gyanánt,
ilyeneket kapunk: Az ember ott volt. Azt az embert várom stb. Ma
már az ilyen névmásos··szerkez"etekb-en -(az az ember, azt az embert)

nem érezzük az eredeti értelmez6i viszonyt. Az Ártelmez6s szer-
kezet átértéke16dött jelz6s szerkezetté: a névmást kijelö16 jel-
z6nek, a f6nevet pedig jelzett sz6nak fogjuk fel, a két tag kor-
relatív formáltsága, a congruentia azonhan még vilá~osan 6rzi az
ilyen szerkezet eredeti értelmez6i eredetét". -- Feltevéseit
így folytatja: "Az egész fej16dési sorb61 azonban minket jelenleg
az érdekel, hogy a magyar nyelv tanúsága szerint egy eredeti ér-
telmez6s szerkezet a forma legkisebb sérelme nélkül -- tehát a
congruentia megtartásával -- jelz6s szerkezetté értéke16dhetik
át, holott a jelz6s formának legfontosabb alaki kelléke épp a
ragozatlanság, a congruentia hiánya" (uo. 103). E véleményben
PAPP TOMPÁra hivatkozik (Anyanyelvünk az isk.-ban II, 160). Ha-
son16an fogja fel az értelmez6s szerkezetet KLEMM is (TörtMtan
339--40) .

A congruentia létrejöttével kapcsolatban a kijelö16 jelz6s
szerkezet mai formáját (az a(z), ez a(z) mindenképpen másodla-
gos fejleménynek kell tekinteni, mely csak a határozott néve16
általános használata után (XV. ~z.) terjedhetett el. Eredeti·
tehát a rámutat 6 szerepben egymagában ál16 névmási jelz6. (Kü-
lönben is, mi szükség lett volna a mutató névmás pleonazmusára.)
Erre a régiségb61 számtalan példát hozhatnánk, azonban a szemlé-
let kedvéért elégedjünk meg eggyel: Mind az tájban lakozó .~ir~-
~: in iis regionibus (JordK. 1. NySz.j. Mit látunk? Semmi
Congruentia: a kijelö16 jelz6 jelöletlen. Hasonlóképp a már em-
lített: az id6ben, ez életben stb. kifejezéseknél, melyek meg6r-
zött régiségnek tekintend6k. Régies szemléletmód maradványa az
ilyen szerkesztés is: Hát ki volna úr más széles e határban?
(Arany: Toldi 1). A XV-:-SZ~·e16ttr61 tehát, de még a közvetlenül



utána következő időkből is aligha várhatunk eset- vagy számbeli
egyeztetést. Mikor következhetett be a congruentia jelölése egyál-
talán? Akkor, amikor már a szükség úgy kívánta. Amikor a névmá-
si jelző és a jelzett szó közé az addig szoros kapcsolatot meg-
bont6 határozott névelő ékelődött be. Akkor, amikor az addig
szintetikus szerkezet megbomlott, analitikussá vált. Tegyük fel,
hogy volt egy az embert-féle alak. Ennél 1. A sz6rend még szo-
ros, a jelző közvetlenül megelőzi a jelzett sz6t. 2. Az egyezte-
tésre még semmi szükség. 3. A szerkezet első tagja a hangsúlyos
és egybefogja mindkét tagot. A határozott névelő kialakulásával
azonban: 1. A sz6rend a közbeékelődéssei megbomlott. 2. Szüksé-
gessé vált a tagok alaki egyeztetése: azt az embert. 3. A hang-
súly a jelző és a jelzett sz6 között megoszlik, ezáltal is érzé-
keltetve összetartozásukat. (A beékelődött határozott névelő ui.
már a lefokoz6dás következtében elvesztette hangsúlyát).

Összefoglalva: A kijelölő jelzős szerkezet congruentiája
különnyelvi fejlemény a magyarban. Úgy, mint az alany--állítmá-
nyi viszonyban bekövetkező egyeztetés, fejlődő kateg6ria, amelyet
az összefüggés jelölésének szükségérzése hozott létre. (A jelen-
ség kialakulásának eme vázolásán túl még adat szerű feldolgozást
igényel.)

Köznyelvi példák: Hordd be ezt a fát! Add ide azt a tintát!
Ezek a gyerekek jártak nálunk. Mi van azokban a dobozokban? stb.

A kijelölő jelző és a jelzett sz6 számbeli egyezését ille-
tően előfordul, hogy bár a jelzettek többes számban állnak, a
jelzők egyesben maradnak. (~~~~~ek jártak nálunk. Mi van
abban a dobozokban? stb.)

Az incongruentiának ezt a fajtáját úgy magyarázhatjuk, hogy
a beszélő, amikor a mutató névmást kimondja, egységben látja ma-
ga előtt azt, amire rámutat; a jelzett többes számával pedig azt
akarja érzékeltetni, hogy ez az egész -- több részből tevődik ösz
sze. Ez a teljességre va16 törekvés a kifejezésben, bár a folya-
mat szinte tudattalanul, automatikusan megy végbe.

Van aztán egy kis külső, kényelmességi szempont is, ti. a
képzésben, mivel a beszélő takarékoskodni akar a hanganyaggal:
Ezek a, azok a helyett
~az~ja, vagy:
ezeket a. azokat a helyett
ezt ~. a~t-a stb:: amely mindenképpen rövidebb és j6val könnyeb-
ben ejthető~ És a~ egztétikai érzék!A-k kétszer egymás utáni ki-
tétele egyhangú és felesleges is. (Ez ut6bbi PAPP TSTVÁN vélemé-
nye.) -- De az is lehet. hogy az ez, az mutat6névmás nem a7> ~re-
deti funkci6jában szerepel minden-esetben. Elhalványul a jelen-
tése, egyszerű gondolatp6t16 sz6cskává válik.

A kijelölő jelző számbeli egyeztetésére mindössze egyetlen
példát találtam a helytörténeti adatok között: ~~nd ez~k~~-
szágokat (GyRef. Egyh. it. A/6; 1714).

Nyelvjárási példaanyagunkat pedig így csoportosíthatjuk:
A kijelölő jelző és a jelzett sz6 alanyesetben áll: Oltan

j6 ez á kelet tésztak (Gyp); van neked odábe az a ződ ingek Gypi)

gyönyörű az á szép tajak a (Gyh) stb.
Birtokos esetben: ánnák á hosszúknak forint néty fillér da-

rabja (Gyhj); nincsen meg ennek a jó harisnyáknak a parjai? (Gyt)

ennek az embereknek nagyon j6 mehet a dolgok (Gyh) stb.



A határoz6k gazdag alakváltozataival: abba a hidegegbe meg

lehetet fánnyi (Gypi); ezen á hibákon azé vatosztátnYi kellene

(Gyhj); erre a te beszéggyeidre nem kíváncsi senki! (Gypi);

szeggyé ki ety kicsit ábbú a szőlőszemegbű! (Gy); ne kérjé te

~tú a faszáriaktú (Gyh); ma megint evvel á szavakkal ábájgácc

"bennünköt? (Gypi); szasz fori.ntot kért azé á fúvaroké (Gyh j) stb.
X-mutat6 névmás ok közül jelzőül leginkább a tulajdonságra és
mennyiségre mutat6k fordulnak elő: olyan, ilyen, afféle, efféle,

akkora, ekkora stb. Ezeket -- mivel a közbeékelődő névelő nem
bontja meg-a-jelzett sz6val val6 viszonyukat -- nem egyeztetjük.

Ellenpéldák különösen a fiatalabb nemzedék beszédében for-

dulnak elő: annyira potyognak ezek á szemek, hocs csuda (Gypi);

mivel türűjjem le ezeket a köteleket? (Gy); nem megy bele á lába

ázogba a kis cipőgbe (Gys); mer rahálgatta azokra az ásszonyokra

(Gyo) stb.

A birtokos szerkezet két fogalom egymáshoz tartozását, bir-
tokosnak és birtokának a viszonyát fejezi ki. A szerkezet alakja
mind a magyar, mind pedig a rokon- és idegen nyelvekben igen vál-
tozatos lehet (vö. SIMONYI: A jelzők mondattana, 136--41; KLEMM:
Történeti mondattan, 345--53). (Érdekes és tanulságos a birtokos
szerkezet személybeli egyeztetése is, de most bennünket a számbe-
li egyeztetés érdekel közelebbről ...)

A birtokos szerkezetben rendszerint csak a birtokos szemé-
lyét jelöljük meg a birtoksz6n, a birtokosok többségét azonban
nem (tehát: a fák koronája, nem a fák koronájuk).

Arra már előbb is utaltunk, hogy a számbeli egyeztetés körü-
li ingadozás -- birtokos szerkezetben -- már a legrégibb nyelv-
emlékeinkben is előfordul. (VÖ. mend w szentii es unuttei cuzicun
(HR) , ill. Habrosagben walacnok keguessege (GyulGl.) stb.

Nem célunk a példák további szaporítása; annyit mondhatunk,
hogy ez az ingadozás forrásainkban kb. egyenlő arányú. (Példák
SIMONYI és KLEMM idézett műveiben). A nyelvjárásokat tekintve:
egyikben egyeztetnek (általában a Dunántúlon és az Alföldön; vÖ.
HORGER: A magyar nyelvjárások, 141), másikban pedig (Pal6cság:
BARTHA J. Nyr. XXI, 559; BERZE NAGY J. NyF. XVI, 38 és a sa-
ját megfigyelésünk szerint is) csak akkor, ha a birtokos -nak,
-nek raggal van ellátva, vagy pedig távol áll a birtoksz6t6l.
Ezekben az ut6bbi esetekben ui. (részeshatároz6s alak következ-
tében, vagy a távolság miatt) lazább a kapcsolat a szerkezet tag-
jai között. Azért egyeztetnek, hogyabirtokos és a birtoksz6
összetartozását jelöljék.

Ami a birtokos szerkezet congruentiáját illeti, SIMONYI
(i. m. 179) BALOGH P. állítására hivatkozva (Nyr. XX, 495) az
egyeztető szerkezetet tartja eredetibbnek. Mi azonban inkább
MELICHnek a kielégítő m6don ugyan meg nem indokolt nézetéhez
csatlakozunk (MNy. XLV, 247, 249), és azt valljuk, hogya birto-
kos szerkezet congruentiája fejlődő kateg6ria, melyben ugyancsak
lényeges a szerepe az összefüggés szükségérzésének. Úgy gondol-
juk, hogy az eredeti szerkezet ilyen lehetett: veremalj; majd
több birtokosr6l lévén sz6: vermek alja (egyeztetés nélkül);



ismét később: vermeknek alja (még egyeztetés nélkül, hiszen a bir-
tokos és birtokszó szorosan összetartozik!), majd kb. a XV. SZ.-
tóI, de inkább a XVI.-tól a -nak, -nek ragos birtokosszó és a
nyomatékos birtokszó közé beékelődö~a határozott névelő (ver-
meknek az alja), és szükségessé vált a két tag szoros összetar-
tozásának a feltüntetése. A palóc nyelvterület egyeztetése lega-
lábbis ehhez a fejlődési sorhoz vezetett el bennünket. (A szó-
rendet, a szerkezet tagjainak alaki viselkedését és a hangsúly-
viszonyokat ugyanúgy képzeljük el, mint a kijelölő jelzős szer-
kezetben).

Nyelvhelyességi szempontból RÉVAI /Anziqu. 318 stb.), ha-
sonlóképpen GELEJI KATONA (CorpGramm. 311) az egyeztető szerke-
zetet tartotta hGlyesebbnek; ellentétben VERSEGHYvel (MagyGramm.
405), aki meg a nem-egyeztető szerkezet helyességét védelmezte
(vö. SIMONYI: i. m. 179, KLEMM. i. m. 354; BÁRCZI: MNyÉletr.
236--37,SZATHMÁRI: i. m. kapcsolódó fejezetei és FÁBIÁN: i. m.
43) .

Vessünk egy pillantást helyi történeti példáinkra: kechkek

kirallya: f~y~d~lm~: chordaya (GyöngySzt. 24); faaknak Isten

azzonya (uo. 47); az Bírák hivataIlyára (D. Bachó L.: Gy.a t.h.

id. 99); agiuk mindeneknek tutara (GyRef. Egyh. it. A/Ill; 1585);

Papiék szuóguáluója, mesteriék gyereke, Bangajiék szekere stb.

(Szeder F.: Pal. 31); Zalárnál: Kerestük őseinknek temetőjét

(i. m. 5); Ma van a dalok versenyna~ (uo. 197) stb.

Viszont: Ezeknek a nagyatytyuk ien jó dudás vót; ezeknek az

az atytyuk olyan verekedő ember vót (Káplány J.: Közl. Nyr. V.

95); agY gyermekeknek elvettem aj játekjokot; asz szomsz~dgéknak

elvittek a homijokot (Bartha J.: Pal. 599); Aludaknak kitisztí-
tottad-e ma a vallójokot?; A virágoknak elvitte a SZé' a levely-
lyeket (B. Nagy J.: NyF. XVI, 38) stb.

Nyelvjárási adataink:

Ragtalan forma: Egy ülőkét á tyúkok ójjáb~ is tehetté vóná

~ (Gypi); Mé szaggátod le a kisfák levelit, mi? (Gyh); írhat-

na ma Sandor batyadék levejjire is! (Gy); Mi á szentek lovat csi-

nátátok ott annyi idejig? (Gyhj); Ferijék kocsija meg épen kapó-

ra gyütt (Gy) stb.
-nak, -nek raggal. Sanyiékna.k a lakójok meg valami erdélyi

ember (Gyp); Még akkor á bótoséknak az ablákjok ki vót vilagítva

(Gyhj); Csák ma le ne faggyon ezeknek á gyümőcsfaknák a virág-

jok-e (Gyh) stb.
Ellenpéldák is akadnak:

Lojzi bacsijéknak ci. kertyibe még mindeg van saláta (Gypi) ;

Nem ér ma ennek á maszekoknak az élete ety f ....t se (Gy); ~
l~fágy az orra ezeknek ágyerekeknek, de azé nem gyünnének oé
(Gyh); It vót az oroszoknak ci. komandója a szomszédungba - e
(Gyh) stb.

Összefoglalva: Gyöngyös és vidékének nyelvjárásában, ha a
birtokosszó ragtalan, a nemegyeztetéses, ha pedig -nak, -nek rag-
gal van megjelölve, az egyeztetéses szerkesztésmód az-általános.


