
A számbeli egyeztetés főbb kérdései Gyöngyös 
és vidékének nyelvjárásában 

1. Bevezetés 
A számbeli egyeztetés köznyelvitől eltérő eseteire 1954 tavaszán figyel

tem fel először Gyöngyös és vidékének nyelvterületén. Azóta, rendszeresen 
gyarapítgattam példatáramat az alany-állítmányi, a határozás, meg a jelzős 
szerkezetekben mutatkozó egyeztetési sajátságokra és. számhasználatra. 
Gyűjtés alkalmával Gyöngyös (Gy)i volt a középpontom. Innen jártam be 
Gyöngyeshalász (öyh), Gyöngyöshalma j (Gyhj), Gyöngyösoroszi (Gyo), 
Gyöngyöspata (Gyp), Gyöngyöspüspöki (Gypi), Gyöngyössolymos (Gys) és 
Gyöngyöstarján (Gyt) községeket. Magam, születésemtől ezen a vidéken 
élek. Ez az oka, hogy bármelyik percben beszélni tudom ezt a nyelvet : 
szinte egy vagyok vele. 

Adataimat, mivel erről a területről kevés és olykor pontatlan népnyelvi 
közlemény jelent meg, személyes utánjárással gyűjtöttem. Annak igazolá
sára, hogy a megfigyelt jelenségek általánosak vagy ingadozók, elég sok 
adatra volt szükségem. Gyűjtéskor — az anyag természetéből következően — 
a passzív módszert alkalmaztam. Megfordultam a piacon, voltam kukorica-
fosztáson, szüreteken, ahol legalább nyolcan^tízen összejöttek és beszél
gettek. Igyekeztem — ha lehetett — minden feltűnés nélkül jegyezni. Gyűj
tögettem összefüggő szövegeket is, a végén aztán kiemeltem belőlük a meg
felelő példákat. Sokszor csak az elkapott mondattöredékeket rögzítettem 
magamnak. A gyűjtést 1955 őszével zártam le. 

Felhasznált helyi történeti anyagunk a következő időrendet mutatja : 
1. A gyöngyösi latin—magyar szótártöredék (Feldolgozta: MELicn J. 

Bp. 1898). Az 1500-as évek elejéről való. Keletkezése — nyelvjárási saját
ságaiból ítélve — Gyöngyösre tehető, bár M E U C H ellenkező vélemé
nyen van (vö. í. m. XIII—XVI.). A szótár néhány szószerkezetet ad 
(GyöngySzt.).s 

2. DEZSEBi BAcnó LÁSZLÓ : Gyöngyös város a török hódoltság idejé
ben (Gyöngyös, 1941). Az 1526—1702-ig terjedő időszakot öleli fel. Jegyző
könyvi részleteket, nyilatkozatokat és levéltöredékeket közöl (D. Bachó L. : 
Gy. a t. h. id.). 

i A továbbiakban ezeket a rövidítéseket használom majd a nyelvjárási adatok 
után — lelőhelyük alapján. 

2 Helytörténeti adataim után 1. az itt felsorolt zárójeles rövidítéseket. 

4 Kálmán : Magyar nyelvjárások IV. — 815/17 49 



3. A Gyöngyösi Ref. Egyház irattárának anyagai Időben 1550— 
1800-ig terjed. Magánleveleket, vitairatokat, végrendeleteket stb. tartalmaz 
(Gy. Ref. Egyh. it.). 

4. SzEDEB FÁBIÁN : A palócok (Tud. Gyűjt. 1819 ; VI. 26—46). A szerző 
megjegyzése szerint, általánosságban Heves megyére is vonatkoztatható 
(Szeder E. : Pal.). 

5. ZALÁB JÓZSEF : (gyöngyösi költő) költeményei (Pest, 1855). N e m 
lesz talán hiábavaló rávillantani, hogy az a nyelv, amelyet ő költeményeiben 
használ, mennyiben egyezik a nyelvjárással vagy mennyiben tér el attól 
(Zalár J. : Költ.). 

6. KÁTLÁNY JÓZSEF közlései (Nyr. Hl, IV, V). Időben : 1874—1876, 
Néhány rövidebb nyelvjárási szöveg bemutatása (Káplány J. : közi.). 

7. BABTHA JÓZSEF: A palóc nyelvjárás (Nyr. X X I , azaz az 1892-es 
évf.). Rövid nyelvtani áttekintést ad (Bartha J. : Pal.). 

8. BEBZE NAGY JÁNOS : A hevesmegyei nyelvjárás. NyF. XVI. (1905), 
Néhány példát az egyeztetés egy-két esetére is hoz (B. Nagy J. : H. nyj.). 

Sietünk már itt rámutatni, hogy módszertani szempontból nagyon sok 
a nehézség a helyi történeti anyag felhasználása terén. Köztudomású, hogy 
a mondatok írásra való megformálása közben nagyobb a grammatikai tuda
tosság, az egyeztetés szükségérzése, mint a beszéd alkalmával. A tapasztalat 
az, hogy aki közönségesen még nyelvjárási beszédmódot használ is, írásban 
már igyekszik mellőzni. N e m szólva arról, hogy a történeti emlékek megfogal
mazói rendszerint iskolázott emberek, szerzetesek, íródeákok vagy éppen
séggel a közigazgatás intézői voltak. Mihelyt azonban a népnyelvi kutatás 
és szövegközlés nagyobb méretet ölt (XIX. sz. második fele), a folytonos
ságot bizonyító példák is egybehangzókká válnak. Az persze tagadhatatlan,, 
hogy „Nyelvemlék minden írásos feljegyzés, amely a múlt nyelvi megnyilvá
nulásait rögzíti meg, tekintet nélkül tárgyára és céljára" (?Ais : MNy . X L V , 
310), de az adatok annál értékesebbek, mennél régebbiek. Manapság termé
szetesen nem száz, de még ötven év is sokat jelent és már-már nyelvtörténet 
számba megy, hiszen a nyelvjárási sajátságok rohamosan pusztulnak, tüne
deznek. „A gazdasági, társadalmi átalakulás, a műveltség emelkedése folytán 
a városi nyelv és az un. köznyelv egyre inkább tért hódít" (KÁLMÁN B.: Nyelv
járási gyűjtésünk múltja, mai állapota és feladatai. Bp., 1949, 13). — Ugyan
akkor ne ̂ lejtsük el, hogy a nyelvjárási jelenségek a zűrzavaros feudális 
állapotok miatt sem lehettek egyöntetűek. Bizonyos sajátosságok pl. más 
és esetleg távoli vidékre is elkerülhettek, egészen más nyelvjárásba is behatol
hattak, a legváltozatosabb kiegyenlítődést idézve ott elő. Erről beszélt BÁBCZi 
is a III. Országos Magyar Nyelvészkongresszuson tartott előadásában (1. 
Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet c. kötetben, Bp. 1956. 
305). 

A dolgozat célja tehát az, hogy a számbeli egyeztetés főbb kérdéseit 
összefogva, kapcsoljuk Gyöngyös és vidékének nyelvjárásához; osztályozzuk 
a rendelkezésre álló példaanyagot, de egyben értelmezzük és magyarázzuk is. 

s A városi és községi levéltárak iratai a második világháború alatt szétszóródtak. 
A megmaradó emlékek (lajstromok, számadások stb.) Egerben a Megyei Közlevéltár
ban találhatók. Szempontunkból csaknem teljesen használhatatlanok. — A gyöngyösi 
ferencirendi zárda kéziratos anyaga pedig ismeretlen helyen van. 
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2. Számbeli egyeztetés az alany-állítmányi szerkezetben 

a) ̂ á -̂  ö̂bbeg;gZZé'Z ma^eZőZZ aZazzy gayezíefgge 
Az alany és az állítmány kapcsolatát a rágok és jelek szemléltetik. 

A magyar nyelvben az igei állítmány személyben és számban egyezik az 
alannyal fé% &f#am, ̂  M#dYo|& stb.), a névszói állítmány, illetve az összetett 
állítmány névszói része pedig csak számban fa &a&za eoyemea, a &o&zd|& eoye-
%eae|& / a ^aaza gâ e/zea W ( , a &oazd|& eayeTzeae]̂  W(a|A; stb.). 

N e m ritkaság azonban, hogy az idegen vagy rokon nyelvekben, nyelv
emlékeinkben, valamint a nyelvjárásokban ingadozással találkozunk az 
alany-állítmányi egyeztetésnek eme szabályossága körül. Leggyakrabban 
talán a többes alany melletti egyes számú állítmány fordul elő. A jelenség, 
mint arra HEGEDŰS IsTVÁN ,,Értelmi egyezés a görögben" c. tanulmányá
ban (NyK. X X V , 209—10) DELBEüCK-re hivatkozva utal, már az ős-
indogermánban megvolt; ennek emlékét őrzi a görög, meghatározott helyzetek
ben (vö. i. h.), a, francia, angol, német és latin nyelv, valamint EBDÉLYi hivat
kozása (Magyar nyelvi tanulmányok Bp. 1926. 38) és BEKÉ közlése (KSz. 
X V , 9) szerint a török is. 

A rokon nyelvekben ilyen példákkal találkozunk : fi. ZWZa W e W o% 
'ott van az emberek' ; po;aZZa o% m^^aW a^maaí 'a fiúnak van fekete szemek' 
(BuDENZ, Finn nyelvt. 115) ; vagy: udm. &6erea p»?W-p»/oa #gZ/oa p»;g%-
W W o z 'a szép fiatal fiúk a leányok keblén hál' (VotjNGy. 244); (a-(fgr;a 
MgZ;oa í%z po&C2 'mostanság a leányok igen kicsiny' (uo. 226). A mariból: 
Z#r/W ̂ 9Í^á, joZe( Mzya, G2ze( ̂ %y% 'az ajkak vékony, a lábak vastag, a cse
csek nagy' (JSFOu. XHI, 45) stb. Vö. KusMM, Tört. Mond. 154, 156. Elég 
az hozzá, hogy a jelenség nemcsak az idegen, hanem a távolabbi és közelebbi 
rokon nyelvekből is kimutatható. 

A régi magyar nyelvben is előfordul ilyen szerkezet : J06em &ŐZ&W& 
e%grg«2 oda c ? W W o # (1688. LevT. II, 344); az ao& zoWao^ / w%m e ^ e W az 
Aazas azzovzoÁrkz.- a%?zaZga eA;(eZeM5 az pz%eap&6e (KazK. 154—5) ; 4̂ /%%;eg 
ZiWrmmoÁ; sü Aa@z%oa (Cisio L. 2); %̂<;eÁ;, #mb/o& me%%y% az rg(e% (RMK. 
X V , 96); JXfgZy #e% &%&# m^^fazoÁ; (RMKT. VII, 190) stb. Vö. KJLEMM 
i. m. 154—6. 

A mai nyelvjárásokban is gyakran találkozunk ezzel az egyeztetéssel: 
ZeMzza a AanmaW azo& a AeayeÁ; (Nyr. Vili, 270) ; jReaem %# txi% gze& a 5oro& 
(uo.) ; jf% %aV%%X; a &Wyo& &g%yea (Erd. NépkGy. HL, 18). Vö. KLEMM, í. h. ; 
TeZe vó( e^eaze% a 6ar<ízá'(íÁ; t;»zzeZ (BADYÁNYi: Ipolyszalkai nyelvjárás 39) ; 
Fa% o^ azep mro^oa Á;gr^ (uo.) stb. Vö. Nyr. L X X V H I , 167. 

A jelenség magyarázatára kissé kevésnek tartjuk azt, amivel K L E M M 
(i. m. 154) megpróbálkozik. A -& többesjellel megjelölt alanyra vonatkozólag 
— szerinte — azért használatos egyes számú állítmány, mivel az megelőzi 
az alanyt. (Arra gondol ui., hogy az alany többsége még nem rajzolódik ki 
világosan a tudatban a mondat megkezdésekor.) 

Elfogadható kiindulópontnak látszik ellenben RAVILA magyarázata 
(FUF. X X V E , 69), annál is inkább, mivel történetileg vet fényt a nem
egyeztetés okára : „Natürlícher erklárt sích díe Erscheínung, wenn man sích 
denkt, dass sich das & als Kollektivsuffix zunáchst nur an das Substantív 
angehángt habé und das Fradikat ín síngularer Form aufgetreten seí, bis 
die Kongruenz es auch an dieses angefügte". 
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A jelenség ilyenformán a megőrzött régiség látszatát kelti bennünk ; 
a -& ni., mint kollektívum-képző az alanyon jelent meg először és mellette 
az állítmány síngularísban állt. Az idézett példák is erre mutatnak. Lélektani 
szempontokkal kiegészítve : a beszélők ezekben a példákban a többes számot 
még kollektívámként (csoport v. egész szerepében) fogják fel — mint ahogy 
a többes szám is tulajdonképpen csoportot jelent — és az egységes tömeg 
szemlélete mellett aztán előállhat az egyes számú állítmány. A & többes jel 
tehát csaknem az eredeti funkciójában szerepel. . . Valójában értelmi egyez
tetés történt a felsorolt esetekben. 

Helyi történeti anyagunk a következő képet mutatja : eZa/eWJ &?mg&%' 
%em W f (Gy. Ref. Egyh. it. 1626. A/Ül); Ao#y &fe& ;o66a% ma/A ereze beazede-
*%eZ (uo, 1630); azé//e/w" ezé& w r%M& (Bartha J. : Pal. 556); M^M^ oZacaowy 
eze& aA Mza^ (B. Nagy J. : H. nyj. 34) stb. 

Gyöngyös környékének nyelvjárási anyagát pedig így tudnánk rend
szerezni: 

Igei állítmány : zx% me&em &&W; o;;á% 6oroA;, Aoay . . . (Gypi) ; Az orwao& 
d@z moMfA (Gyp); W % oZyá% ?*e?7tze(éA; (Gyt); zxzZmm ;ó á^yógoA; mw-e ard 
(Gypi); M m á r eZmá( áz m m e p ^ , mz? (Gy) stb. 

Névszói állítmány: ̂ áz emMré^T^e «ayá;záz A &eréWezéaé&, á M r Az áZM-
ôÁ;%a (Gypi); <W, %em ;ó az A Aoaazá (eZ» ea(é& (Gy) ; aW&ef W Zacc, eze6 
/eZea m z W (Gyhj); o2#á% ;dw ez A WéY (eieaz&*& (Gys); W az á Á?ga &áWa&? 
(Gypi) stb. 

Amint a példák mutatják, az állítmány állhat az alany előtt is és az 
alany után is. Aszórendi helyzet nem lehet tehát kizárólagos magyarázat. 
A jelenség elterjedésének mértékéről csupán annyit: legalább annyi ellen
példát hozhatunk, ahány példát bemutattunk. A nemegyeztetéses jelenségek 
inkább az idősebbek és a nők nyelvhasználatára jellemzők általában. H a mégis 
érzékeltetni akarnók a többes alany melletti egyes számú állítmány hasz
nálatának az arányát, összevetve a szabályos szerkesztésmóddal — gyűjtött 
anyagunk a fele-fele arányt mutatja. 

b) .%yezfe(ea az -i &%6ea;eZM eZMfoff aZami/ m e Z W 

Gyakori jelenség, hogy ha az alany az egy birtokos több birtok jelével 
van megjelölve f-*j az állítmány egyes számban áll. 

Már a régiségben megtaláljuk ezt a szerkesztésmódot: zómey &% monW-
W é & (KazK. 236); j F ^ a ^ A y ^ az oZ(ar%a^ zan%M/ (BécsiK. 126) ; JFa e%-
/%m( &aryay ea o&Wy ez %#&#%#& oeaw-e W W » & W a feryeá'my (JókK. 4) ; ̂ m e & 
%a#yo% &eeZ W 6 a y (8ándorK. 236); T'eme&eá' c%%/yo% fgazfa azemeW (JókK. 123) 
stb. Vö. Nyr. XLVI, 261. Nyelvjárásokban különösen használatos : vá ayereW 
ea# W M ^ r M «a% (NépkGy. IX, 223); 2(éa meaWf a 8Z&W (Nyr. X X X V H I , 
178); #zep /aZ% ez a M o W , ^e%yea wccáfm txm ?wzay(w (NyF XXXVII, 31) ; 
Ĵ oZyAaf már &wa ÁmmM/eda' orcáim (NépkGy. II, 181) ; O&oa Zaó/# a %é%%ye% 
eZM^e a AerceaAe (uo. IX, 57G) stb. Vö. Nyr. XLVI, 260—61. 

Összefoglalva: jellemző ez a használat Bakonyaljára, Ada vidékére, 
Nagykanizsára, a szolnok-dobokaí nyelvjárásra, Heves megyére — amint a 
példákból megállapíthatjuk, sőt utóbb Debrecen környékiektől is hallottam 
a vonatban. 

Az ilyenféle egyeztetésekről ,,A magyar nyelvjárások" c. tanulmányá
nak 43. lapján ezt írja LAZiczius GYULA : „Annyira ellenkeznek ezek a magyar 
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nyelv szerkezetével, hogy talán nem is szabad bennük nyelvjárási sajátságot 
látni. Valószínű,, hogy csak a beszéd pongyolaságának egyéni szülötte minden 
ilyen egyezéshiány. . ."* 

Ez a megállapítás azonban — szerintünk — túlzás és eléggé elítélő jel
legű. A használatmód ni. a régiségben és a magyar nyelvterületen széleskörűen 
elterjedt, mégpedig az ,,egyéni pongyolaság" gyanúja nélkül. Ugyancsak 
alaptalan KARDOS ALBEBT idevonatkozó véleménye (Nyr. XXXVII, 178), 
aki azt állítja, hogy ezekben a mondatokban azért van egyes számú állít
mány, mert az & elvesztette többséget jelölő értékét. A példákban ui. min-, 
denütt világos, hogy a beszélő többségre gondol, bár egyes számú állítmányt 
használ mellette. Nem fogadhatjuk el EBDÉLYi LAJOS megállapítását sem 
(NyK. X X X V I , 255), aki meg egyenesen az indoeurópai nyelvek hatására 
gondol. Óvakodnunk kell ugyanis attól az állásponttól, hogy a kissé kénye
sebb nyelvi tényekben mindjárt idegen hatást lássunk. Az ilyen jelenségek 
a különböző nyelvekben, illetve nyelvcsaládokban — véleményünk szerint — 
egymástól függetlenül is kifejlődhettek. 

Más megoldást kell hát keresnünk. Először alaki szempontból próbáljuk 
megközelíteni á jelenséget. RAViLA szerint : ,,Díe Verallgemeínerung dieses 
& vom Subjekt auf das Fradikat konnte nicht so wie díe des & vor sich gehen, 
denn es erscheint immer mit Possesivsuffíxen verbunden, und seíne Verallge
meínerung hátte vorausgesetzt, dass es aus diesen Possessivsuffixen als beson-
deres Pluralzeichen hátte abstrahíert werden kőimen" (1. m. 69). 

N e m elvetendő éppen KzANiczAY SÁNDOBnak az idevágó következte
tése sem (Nyr. XLVI, 262), hogy a fentebbi esetekben, mivel -*-vel képzett 
igealakjaink nincsenek, már az alaki egyezés szükségét is jobban kielégíti 
az egyes számú állítmány. 

H a aztán értelmileg vizsgáljuk a jelenséget, a következőket állapít
hatjuk meg : A felsorolt példákban birtokos szerkezetekkel van dolgunk. 
Olyan birtokos szerkezetekkel, melyekben a birtokszó a mondat tulajdon
képpeni alanya. A beszélő az ilyen mondatokban nem a több birtokot kifejező 
birtokszóval fg^ereW, &ö?mye6f^ egyezteti az állítmányt, hanem az egy 
birtokost kifejező (%eM, %eA%%^ szóval. A birtokos fogalma uí. élénkebb 
tudatában, mint a birtoké Illetve: a többes alany egy birtokoshoz való 
tartozása következtében egységesült a tudatban, s éppen a többes alanynak ezt 
az egységesülését fejezi ki a nyelvhasználat egyes számú állítmányalakkal.^ 

Helyi történeti példák : o&m em%?& /<%ö#e ao& (D. Bachó L. : Gy. a 
t. h. id.); De azep & M ; m txm/ (B. Nagy J. : H. nyj. 34); #zep /ey%r y%M;ay% 
?%öyáye# gzayé%%e& (uo.); á̂z é% &w2%&;&y2m m ó víz #&%# txm öyy W y % (uo.); 
#zep a oeféaeW . 7. (uo.) stb. 

Néhány példa a nyelvjárás mai anyagából: 
Igei állítmány : ámw% megrmoW, Híe;;gg% W W á y A azáw) (Gypí); We#c-

ve% /̂ Zéreg r^Aöyá^m txt% á (Gyh) ; M ( ̂ y txW Az é% (ör(ee?^Wm (Gyt); %őZm&& 
@ (áMöcg (öp &%y/(W Ze Zeff mZvA (Gyo); oZ#á% azátxî  W % á (ör#el%me&, áazf ZáW 
/or^%y% (Gys) stb. 

Névszói állítmány : á az%Ze2 á A*Mg 2;;e%6&7̂ & (Gy) ; óz é% /ő&^gr^eW 
7Mzgryo» ;ó% /(5W (Gyt); caá& áaz (smmöm ZeMZöbb, Aogry A 6%/(ográ(d2 táwxZa 

* Véleményével nem áll egyedül: BEEE ÖDÖN szíves közlésében ugyancsak 
„pillanatnyi elmezavar"-ra hivatkozik tréfásan. 

5 Ezek kifejtését és más vélemények cáfolatát 1. EJLEMM : Nyr. L X X V m , 165 kk. 
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%e&ö (Gypi) ; & <̂%?zyá2 f& cawpc* pár«(7f m%'M(fggr (Gyh) ; magion őreM^ á 6fW 
%&&% (Gy) stb. 

A szórend itt is, mint a -Á" többesjellel megjelölt alany esetében, igen 
változatos lehet és a jelenség okainak magyarázatában aligha jöhet számí
tásba. Az elterjedés mértékét sejtető számarány azonban (hangsúlyozom : 
gyűjtött anyagomban!) jóval magasabb, mint az előbb : kb. háromnegyedére 
tehető. 

Ilyen ellenpéldákat hozhatunk : caá& z/fy /o#yo#á& d gzemef, d&ór á 
%eaze# Á;%(y#"%&& (Gys) ; #á%Z m«M, <fe azepeÁ; ??ê » ezg& á ?̂g /%rfye*-e (Gypi) ; 
7%e&em 7%zgryo% ;ó% Wye%m ?xWá& m m ^ e ^ (Gyt); (ÖMÁre WMMÓZ; m&M ??2€7?̂ f 
á 6eZe% A ao& %(aZoX̂ á (Gypi); mö/mere^A; áz 2/;;ü» ?2gÁ2 (Gyo) stb. 

3. A határozós szerkezet számbeli egyeztetése 
a) ̂ gryez(e(eg a -%d, -vé ragrog ve^a(ározd mgZZe"̂  

H a az alany vagy a tárgy régi állapotát elhagyja és új állapotba megy 
át, az ezt kifejező határozókat véghatározóknak nevezzük. Az ilyen határozó
kat néha mint állandó határozókat találjuk a #áZ%&, Zeaz, WZ(oz/A:, (egz (vmivé), 
a&zÁ;W, oaVfozW, &W%( stb. ige után. Véghatározóként gyakran szerepelnek 
az -á, -e, -zxí, -oe ragos névszók : & ) M W m z # d WZ(; GyermeMg 7g(̂  stb. 

Ezeket a véghatározókat több személyre, tárgyra vonatkozólag gyak
ran nem többes, hanem egyes számban használják — nemegyeztetéses alakban. 

Ami a jelenség más nyelvekben való meglétét illeti, SiMONYi említi 
(Nyr. XTTT, 448) EaDMAim-ra hivatkozva a német nyelvnek egyik egyező 
sajátságát. EaDMANN szerint (Die Syntax Otfrieds II, 28) a jelenség a régi 
németben is megvolt. MiELOSicn pedig (Synt. 46 ; idézi SiMONYi uo. 449) 
szláv analógiára hivatkozik. 

A rokon nyelvek közül az észt az, amely hasonló helyzetekben az ún. 
translativust nem egyezteti, különösen melléknevekben (vö. WiEDEMANN 
észt nyelvtana ; idézi SiMONYi uo. 446, 449). Ugyanő említi még az erzá-
mordvínra és a lapp nyelvjárásokra vonatkoztatva. Példákat 1. HALÁsz L. : 
Svéd- és orosz-lapp nyelvtani vázlatában (NyK. XVI, 14 és uo. XVII; 6). 
KÁLMÁN BÉLA szíves közlése szerint a vogulban sincs többes translativus. 

A magyar régiségből ilyen példákat hozhatunk: ez %#&%/% (fo^o& zxtZ-
&%:&?%%& ZeeZÁ;y &»Zo^^aa (ÉrdyK. 512); &*& ayoaW&í Zö^e^X; (Komj ; SzPál. 
Gal. I, 17); Zee%ik wWgfosaa (KulcsK. 207) ; (öA-gZê aW Z#yye% &#eW (Telegdi: 
Evang. II, 26); jB%7^aaé ̂ %ry;^-e mww/oW (Pázm : Kai. 587) stb. Vö. Nyr. 
XIH, 406^7 és uo. L X X V H I , 173. 

Hasonló példákat nyelvjárásainkból, sőt a köz- és irodalmi nyelvből 
is idézhetünk : j á m W megmm<xya#a az d7&*#ymY, W W AoWZWM%yá vdZfaA- . . 
(Pandúr I., 169) ; W # á W 4 W ; (Nyr. IH, 31); J ó m Aa^y&z azoMí (A Pesti 
Hírlap Nyelvőre 9); É̂ azo6dZyoÁ;a( az^orw6M (gaz* (Veres : Gyepsor 67) stb. 
Vö. Nyr, L X X V H I , 173. 

Amint látjuk, ez a szerkesztésmód a régiségtől egészen napjainkig 
igen gyakori. Megtalálható a nyelvjárásokban, ugyanúgy a köz- és irodalmi 
nyelvben is. A jelenséget, mint erre SiMONYi rámutatott (Nyr. XIII, 408) 
BÉVAi MiELÓs még Pázmány nyelvhasználatában is hibáztatta : ,,Pázmánus, 
scriptor gravissimus, tamen saepe lapsus est: az örö^ m/%g%xMom6a# W(Z 
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fe&zeage J W , Liber Precum (Imáds. K.) 418 ; debuisset ponere : re&zese&iW 
participes" ; Ugyanígy GELEJi KATONA ISTVÁN, aki meg egyenesen congruen-
tiát követelt (vö. Nyr. LXXVIII, uo.). Mégis az ,,incongruens" szerkezet vált -
általános használatúvá. ARANY JÁNOS a magyar nyelv egyik legnagyobb 
művésze, maga is gyakorta szerkeszt így : 6#rgrazö/áWe Zeaz%e& a a%(/áro& 
(Bolond Istók, I), vagy: #zemez% eay Mfmycgepp raayogróz;̂  (ĝ g (Toldi Szerelme 
VEI) stb. 

Ezt az egyeztetési sajátságot SiMONYi ZsiGMOND magyarázta először Szó
egyeztetés az állapothatározásban címmel (Nyr. XIII, 404—9,446—51). Az értel
mezés mai napig helytálló, bár kissé szűknek tűnik. A határozó e szerint: 
,,. . . többnyíre melléknév, tehát a tárgynak vagy személynek többségében 
is olyan közös tulajdonságot jelölő szó, melyen a többség megjelölése egészen 
lényegtelen volna" (SiMONYi: í. m. 446). SiMO^Yi minden valószínűség sze
rint WiEDEMANNnak már említett észt nyelvtanára támaszkodik, sőt 
maga is idézi (i. h.) az alábbi sorokat: „Congruenz im numerus kann bei 
dem factiv nur dann stattfinden, wenn das wort ein substantiv oder eín 
aubstantivisch gebrauohtes adjektív ist". KjLEMM már közelebb jár a megoldás
hoz, amikor azt állítja erről az egyes számú egyeztetésről (Nyr. LXXVIII, 
173), hogy a határozóban rejlő fogalmat (főnevet, melléknevet) ilyenkor 
nem az egyedek többségének fogják fel, hanem elvont állapotot, tulajdon-
ságot jelölő szónak. így aztán érthető, ha a határozó több személyre és tárgyra 
vonatkozólag is egyes számban marad. Sőt a lényeget illetően — nézetünk 
szerint — az állapothatározók eredeti funkciója a döntő. Ezek a határozók ui. 
az egyes vagy többes számú alany vagy tárgy állapotát, helyzetét fejezik ki, 
amelyben az van, amelyből ki- vagy amelybe bejut. Valójában képes hely
határozókkal van dolgunk, s a beszélők ezt ösztönösen is érezve — az egységes 
térszemléletet éppen az egyes számú határozói alakkal fejezik ki. Ilyenformán 
viszont tételünk már nemcsak az .eredmény- vagy véghatározókra, hanem az 
eredet- és a szoros értelemben vett állapothatározókra is áll. Pl. : já W m W W 
mrá\yo& Zeaz%e&,- JdZe#>e% ábte&; #e;m%W Ze#e& stb. 

A továbbiakban vessünk egy pillantást a nyelvjárás történeti példáira: , 
JW&y/yamma/oaaáom [ti. őt v. őket* (GyöngySzt. 25)] ; AaaoM&zfo&sa.- eaye%-
W w # fgazdm [azt v. azokat (i. h. uo.)] ; oa&&a W z d m [őt v. őket (i. h. 143)]. 

A XIX. sz. helyi költőjének verseiben néhány ellenpéldára is akadha
tunk : #&ö&&g W e W ; az e W cga&#a (Zalár J. : Költ. 8) ; sőt: ̂ á %?%az(a 
AaZmo&M %y%Z2& (uo. 90) stb. 

Nyelvjárási adataink : 
Főnév : aMor %wz Womaa 6e7mefe&#, á?m&or cgá& a M r (Gyhj) ; ma;7íem, 

^J/e oaW%&, a^My^ra méa%;ef(%MÁ; (Gyh) stb. 
Melléknév : (&%zZá (eyeffe va(á& eze& á azemeA;. . . (Gypi); ^@az*gz^eÁ;, 

Aoay ?#m va(o^ T̂ eveccaegrége*' (Gyhj); efy WvoMaaaáZ gemmáé ^e(%t dz őa&zea 
feWeZeíeMf (Gy) stb. 

A szerkesztésmód használatáról tehát megállapíthatjuk, hogy ha a 
-%a\ -W rágós véghatárpzó több személyre, ill. tárgyra vonatkozik, inkább a 
nemegyeztetéses alak járja, Bár újabban a -%a&, -?W; ragos véghatározó 
és a ragtalan forma kezd elterjedni; vagyis nem &gf%%W(W választanak meg 
vkit, hanem A:ey;;̂ eZJ%eJk, ill. &épz;»WJ lesz belőle. 

Ezeket a szerkezeteket ui. egyes és többes számú tárggyal is ki lehet egészíteni. 
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b) já -%a&, -%e& ragroa vá/Aa(ározó eayezWeae 

Eredmény- v. véghatározásra a -%a&, -%eA; ragos határozók is szolgál
hatnak : _B&Mm(e& %apaz(&77K)aMa& stb. Több alany, ill. több tárgy esetén itt 
is ingadozással találkozunk. 

Példák a régiségből: az m%Waáa&a éV"z%& W a maao&af Á;eme%yMeÁ; (VirgK, 
75); ezeW Aa^yo7% T̂ Â eÁ; örö^ae^eZ 6%raWd7%aÁ; (DomK. 134) ; ?íem ?%o?z6f-
Aafom eze&c( a ̂ re(f»Mc»óÁxz( Aa??zar #m%e& (Pázm. préd. 4); érz%Á; z;aZa 7?%zgrô af 
Á;e??%eM%eÁ; (VirgK. 75); X%& az zgWdÁ; Á;özz6Z ̂ reazfyőMMe Zê eMeÁ; (Tel. evang. 
m , 616) stb. Vö. Nyr. XIH, 407—8 és L X X V I H , 174. 

Néhány példa a nyelvjárásokból, valamint a köz- és irodalmi nyelvből r 
Jlfea7%araá'%a& m%%/%a& (Msn. X H , 32); BeaZZoffaA; Á%z(o%a7za)k (Fedics 375) ; 
jírfa#a%%a& Zâ azó ̂ örae%eaeÁ; (A Pesti Hírlap Nyelvőre 9); Dg &má%a& J W 
ae%&2 be %em A W % (Arany : Toldi Szerelme X ) ; #zaMZya% Jkwaé T̂ eret̂ gAr 
Wzo%ywZfat (Juhász Géza : A magyar szellem vándorút]a 66) stb. Vö. Nyr. 
X m , 408 és L X X V H I , 173—74. 

A jelenség értelmezésével az előbbi részben már foglalkoztunk. Ugyanaz 
vonatkozik az itt felsorolt példákra is. Ami pedig a szerkesztésmód elterjedt
ségét illeti, általánosnak mondható. 

Helyi történeti példáink elég gyér számmal vannak : 
eő &ea;eZme& &%oamaaaa# ?W&)%a& #e&#% W m (Gy. Ref. Egyh. it. 1633, 

A/HI); viszont ellenpéldát már a régiségben is találunk : M^G%e7%yea% &erez#e% 
gcckaga6a% Zewo a#a/do&, Á%& maaÁ^ppe% 2̂faM̂ eZ2GMao/;?*aÁ; A»«a((a(%%Á; (D, 
Baohó L. : Gy. a t. h. id. 1606 ; 88) stb. 

A gyűjtött nyelvjárási anyagból pedig: Szép zae'Ww##e& ZaccoMÁr 
(Gyh); ZW&wa%á& cad/o#á" <%<% 7?22Wé'%^ (Gypi); eZdgegr&éazW; /%(<%%eÁ; 
A (érre (Gys); .0pe% %y/e%MgA; Á;é6zeZ(em <?W mmááy (Gypi); e z e ^ é% %'a /d^aÁ; 
groWoZWm (Gyhj); Á?Woa7%a& ZacccmáA; ázoA; m&a" a &e#e% (Gyo) stb. 

Találkozunk elvétve ellenpéldákkal is : Â g (é%aae(éÁ; w a ?%aaa(oM^ 
p;;á% ^yeZWéÁ^e/;/ (Gy); ẑé'̂ éY aé Zé'W /o%a^W& műWa%y% éYy azemme^ 

. aé-e (Gypi) stb. 

c) já -ra, -re raaoa végrAaMrozd ??te%e((« eayezfefea 

A beszédben olykor -ra, -re ragos véghatározókat is hallunk : Fagwf 
apróra a /á(/ stb. Mint az előbbi két véghatározó-fajtánál, itt is előfordul a 
nemegyeztetéses jelenség, ha a határozó több személyre, ill. több tárgyra 
vonatkozik. , . 

Különösen sok példát hozhatnánk az irodalmi nyelvből: JW^WyZ a 
Aa/%aZ pgroara /ea(eW» a Aa&o&af (Kazinczy: ÖM. H, 361); Z)rá^a Awroa 
reTzgrJÁ; daaaa'ára (oM»ce ... áTZZâ  a aáfor&am (Arany : Toldi XI) ; ZToWoM% 
a rá%úo^ a%r%%re #07m&a& (Arany: Toldi Estéje II); #zep azeme2( ?2appaZ 
%ézW2 /<í/óara (Arany: Toldi Szerelme V ) ; f#zere&%e&,) a azép ̂  /őZaeW 
eaye?zeare azá%^a (Arany: Az Alföld népeihez) stb. Vö. Nyr. LXXVIII, 174 
és X X I X , 360. 

De naponta halljuk az élőbeszédben is : ̂ á Z&#& a^m^ra va%%a^ ayaZW^a, 
a /aZa&'/eAérre meazeZw (Nyr. LXXVIII, 174) ; ̂ o Z W /áraa*(â , W(ra twrfe^ 
o W (uo.); Féreare verf̂ t J W (uo.); Fagrá römáeb&re az áaa&af/ (uo.) stb. 

A jelenség magyarázatára a -%á, -vé ragos véghatározóval kapcsolatban 
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ugyancsak kitértünk. Ellenpéldákat már csak azért sem idézünk, mivel a 
vázolt szerkesztésmód eléggé megszokott a köz- és irodalmi nyelvben. 

Gyöngyös és vidékének nyelvjárásából a következő példákat hozhat
juk :? #zez? áom&oará a##e& m W ezeÁ; á &eMy6yeÁ; (Gypi); 7M( (*Á; mzre WZdX; 
%%%#o&, M %em Árrá ? (Gyh) ; ^yJA6((e& v<%?2á Mágryobm &a 6ê ?e%/ (Gyt); 
^Temmyre M#ádf W^yo% e&z( A (eggz^W e (Gyo); ^z%m& m^r o&z( &e&rő-z&fre 
ĉ/f 6e%%%M)kö( (Gyhj) stb. 

4. A jelzős szerkezet számbeli egyeztetése 
a) já AaMroza(&i% azdmMév m W yeZző %^%% egfyez(e(ea 

Mind a határozott, mind a határozatlan számnév jelzői használatára 
vonatkozólag megjegyzendő — a fgr. nyelvek közös, ősi sajátságának meg
felelően — , hogy a mellettük álló jelzett szó egyes számú. Ez a főszabály, 
azonban a magyar és a rokon nyelvekben is nagy ingadozást figyelhetünk 
meg körülötte. 

Az egyes szám használata egyébként jellemző a finnugor nyelvekre, sőt 
mint SiMONYi említi (A jelzők mondattana. Bp. 1913, 63) általában az urál-
altaji nyelvekre — az indogermánnal ellentétben. (A rokon nyelvi ingadozásra 
vonatkozóan 1. KS%. X, 313.) 

Lássunk néhány többes számot mutató példát a régi magyar nyelvből: 

gry%;(ö((0Á; ő&aze (Mikes 22. lev.); #o&/gZe 6eazáW;W, ao&/ek &őZ&5# %e#e&W 
m%Á2(oz«Á; (Fai. 1); Zaf&%& Wmo&af r&& a Áxz(oMafea(e%JZ (uo. 210) ; Jlf%Wg% 
&prdZg& főr&mefe#(Báróczi: Műnk. II, 148) stb Vö. SmoNYi i. m. 64. 

Nyelvjárásokban is eléggé gyakori: #o& em6ere& (8zalonta, Nyr. XLII, 
255) ; ̂ o& c%yd%yo&, &#z%&&Weg%?%ye& (Érmellék, Nyr. X X I X , 255); T e m W e & 
Á;a(oM̂ Á;, Mrom /orWo& (Ada, Nyr. XXVII, 410) ; m M % ca6rÁ;e2m vófaÁ; 
(Nagybacon NyF. L X X V , 26); — De megvan még Hajdú és Szatmár megyék
ben is (NyF. LVI, 22; XXVI, 20 stb.). Vö. KusMM : Magyar történeti 
mondattan, 292. 

Régebbi irodalmunkban a számnevek melletti többes szám használata 
nyilvánvalóan latin hatás (Vö. SiMONYi: i. h.). így a kódexirodalomban, 
de Gyöngyösi, Mikes, Faludi, Báróczi, Dugonics és a többiek nyelvhasználatá
ban is. Nyelvtaníróink közül egyesek (pl. SYLVESTEB : CorpGram. 24) hibáz
tatják a többes számot, mások viszont, mint GELEJi KATONA ISTVÁN is — 
helyeslik. GELEJi így ír : ,,A' síngularis numerusokat, a' pluralísoktól igen 
meg kell különböztetni, és az egyről szollo igéket singularíter, s' a' többekről 
szollokat pedig, pluralíter kell kimondani. Mint: j[e( em6ere&; (*"ze%-Á;e( 
JlpogWo^ . . . Nem : ike( em&er ?%e(%/e% tWa /eZ ; a' mint hallom hogy a' 
község szoll; melly egy igen nagy vétkesség a' mi nyelvünkben" (Magyar 
Grammatikatska XVI). 

GELEJi harca azonban kudarccal végződött. VERSEGHY-tői kezdve 
(Nyr. X X X V I , 10) nyelvészeink hibáztatják a többes számot a nyelvszokás
nak megfelelően. Csupán néhány latinos szerkezetben állandósulhatott : 
A<íro77»̂ 2r(íZyo& ?%%p;&, MMWe%azmfe& mrnepe stb. 

? A feldolgozott történeti anyagban nem találtam egyetlen példát sem a jelenségre. 
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A m i a jelenségnek a mai magyarban való meglétét illeti, határozatlan 
számnév után nemcsak latin hatásra, ill. régies szemlélet maradványára kell 
gondolnunk, hanem elsősorban nyelvjárási hatásra (vö. KÁLMÁN B. oppo
nensi véleménye ; I. O K . VI, 435—36), hiszen a magyar nyelvterület nagy 
részén (palócság, északkeleti nyj. ter. egy része) így egyeztetnek. A nyelv
járási szemléletmód pedig könnyen érthető. 

A jelzőben, mint összefoglaló kifejezésben már benne van a többségnek, 
a sokaságnak a képzete és így kerülhet utána a jelzett szó is többes számba. 
Tulajdonképpen értelmi egyeztetés történik. 

Idézünk helyi történeti példáinkból: ao& 6Wgro&6a /ogW&foa (GyöngySzt. 
11) ; (eőo &ereaz&/eMe&W eageWm&em (D. Bachó L. : Gy. a t. h. id. 50 ; 1566) ; 
az ayesz FdrogW^e^%( (uo. 96; 1659); m m á ő % doZgro& oe^Aez ?%e%fe& (Gy. Ref. 
Egyh. it. A / m ; 1626) ; Wmo'em &droW oea'eZ?%e&zWe& (Káplány J. : Közi. 
91) stb. 

Csoportosított nyelvjárási adataink pedig ezek : 
jám&y* .- mea á%%y2 draW/ (Gy) ; AoZ /érme eZ %YZ á%%y2 gz&ZőÁ: f (Gypi) ; dM7*y% 

&orzágz(d &d;o& MMMaik (Gyh) stb. 
ĝreaz.- áz egreaz (ő̂ egeÁ; eZZe% (Gy) ; gamterem 6% o(( Az egrg&z ̂ázdíaÁ;o( (Gyhj) ; 

áz ê eaz yóm(Wá eTT^e/e^fÖM^reme^fet ?%a (Gy) stb. 
^ay^) egomd.- M % mea M m , mea éZy caomó (&W&0& (Gy) ; Z W efy egom(% 

Mz<*X;o^ eZadíó̂ Z (Gys) ; m # e(y caomó máá%raÁ;o(. . . &áM&á&á (Gyh) ; 
stb. 

M » W e % / a( MZyZám mm(fe% W(oX?o( (Gypi) ; mer o;;d% MZoa vóZ ?zeH WWern 
%W(fgM2 (Gypi). 

^T^WeM/eZe .- %ew a^oA; e% azóta mm^e^/eZe em6eré&&eZ (Gy) stb. 
Óaazea.- áz öagzea ö̂ZeaÖMÖÁ; *Z Ád^áZM^Á; á /%)^6á-e (Gy) ; eZverZeÁ; ázoÁ- áz 

aaazea- ĉ a??yoÁ;oZ (Gyhj) ; A%áZZá á Á%;e áre/zó'áM óz öaazea /őgrâ eg'Z 
(Gypi) stb. 

jRe/ẑ eZea.- á^ay^ »^f ̂ re%^eZea á"oZgrámA; ZeazMeÁ; (Gyp) ; re?%yeZea A:»a az^eZeA; 
W%?*áa 6eM%e (Gypi) ; moaZ A & & M z M %'a réM^eZea gyomroao& W M % á & 
(Gy) stb. 

#o&, W;/eZe / ?záaya% ao& oeazegZyő̂ é'TZM a(ga(em é% m a (Gyt) ; oZ M%MáÁ; á 
ao& MaáZM^MZ^A; %a mea (Gypi) ; aoÁ;/eZe M;oA; eZeÁ;er%Zê  d65á áz 
%Z(%e (Gypi) stb. 

Tö66, (ő6&/eZe.' mea Zö6 mmó'eMé^re %a /%(# <;d%á (Gyh) ; Za*ám é% m a 
Zö6 re&zejea M%(omto( (Gyt) ; ̂ ápoZZ (öp/e/e %%eÁ%%ó&oZ w? (Gypi) stb. 

Az efféle szerkesztésmódokat általánosnak mondhatjuk ezen a nyelv
területen. Megjegyzendő, hogy ugyanakkor a határozott számnévi jelző 
mellett következetesen egyes számot használnak. 

b) J. &#eZöZő ;eW ea a ;eZzeff gzó gayezíeíége 
A kijelölő jelző nem a jelzett fogalom tulajdonságát fejezi ki, hanem 

rámutatással mintegy megjelöli, kiemeli, megkülönbözteti, közelebbről meg
határozza. Kijelölő jelző leginkább mutató névmás lehet. A mutató az, ez 
névmás helyett a mai köznyelvben és csaknem minden nyelvjárásban rend
szerint az a ^ , ez afz,) használatos. A mutató névmás kijelölő jelzőként 
önmagában csak néhány kifejezésben van meg, mint pl. az %7ő6e%, aznap, 
a Ze&WeZ6e%, e mMao%, ez e7e#>e% stb. 
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Kitérőnek látszik ugyan, de a, továbbhaladás érdekében foglalkoznunk 
kell a kijelölő jelzős szerkezet létrejöttének körülményeivel, congruentiájának 
kialakulásával. 

Á szerkezet eredetére vonatkozólag meggondolkoztatóan vélekedik 
PAPP ISTVÁN (Hozzászólás Fokos Dávidnak ,,A névragozás történetéből" c. 
előadásához), aki a kijelölő jelzős viszonyt értelmezős szerkezetből vezeti le. 
Szerinte a névmás is szerepelhetett értelmezett tagként (utólag kitett név
szóval értelmezve). Vagyis : ,,Az interjekcionális értékű névmás után egy 
objektív képtartalommal bíró névszót tett ki a beszélő, hogy a hallgató 
érdekében érthetőbbé formálja mondanivalóját. Pl. Az/ (casus absolutus 
értékű névmástő, amely tehát olyasmit is jelenthetett, hogy 'ott, oda, azt' 
stb.) ̂ m6er/ A két felkiáltó mondat egybeejtése után jött létre egy Az, em&r/ 
típusú mondat, amelyben a mutató névmás értelmezett tagként, a főnév 
értelmezőként áll. Majd ezt beleépítve más mondatba mondatrész gyanánt 
ilyeneket kapunk : Az az emöer o# W f . Azí az em&erZ.Mrom stb. M a már az 
ilyen névmásos szerkezetben (az az em6er, azf az em6er(J nem érezzük az 
eredeti értelmezői viszonyt. Az értelmezős szerkezet átértékelődött jelzős 
szerkezetté : a névmást (kijelölő) jelzőnek, a főnevet pedig jelzett szónak 
fogjuk fel, a két tag kprrelatív formáltsága, a congruentia azonban még világo
san őrzi az ilyen szerkezet ősi értelmezői eredetét" (vö. N y K . LVIII, 102). 
Majd így folytatja : ,,Az egész fejlődési sorból azonban minket jelenleg az 
érdekel, hogy a magyar nyelv tanúsága szerint egy eredeti értelmezős szer
kezet a forma legkisebb sérelme nélkül — tehát a congruentia megtartásával —r 
jelzős szerkezetté értékelődhetik át, holott a jelzős formának legfontosabb 
alaki kelléke épp a ragozatlanság, a congruentia hiánya" (uo. 103). E véle
ményben PAPP ToMPÁ-ra hivatkozik (Anyanyelvünk az isk.-ban II, 160). 
Hasonlóan fogja fel az értelmezős szerkezetet K L E M M is (TörtMtan 339—40). 

A congruentia létrejöttével kapcsolatban legyen szabad még néhány 
gondolatot felvetni: Szerintünk a kijelölő jelzős szerkezet mai formáját 
az afzj, ez a(zj mindenképpen másodlagos fejleménynek kell tekinteni, 
mely csak a határozott névelő általános használata után (XV. sz.) terjedhetett 
el. Eredeti tehát a rámutató szerepben egymagában állónévmási jelző. (Külön
ben is, mi szükség lett volna a mutató névmás pleonazmusára?) Erre a régi
ségből számtalan példát hozhatnánk, azonban a szemlélet kedvéért eléged
jünk meg eggyel is : JWYW ez &f;5a% Za&ozo &WZyo& / in iis regíonibus (JordK. 
1. NySz.). Mit látunk? Semmi congruentia : a kijelölő jelző jelöletlen. Hasonló
képp a már említett : az zWo5eM, ez eZe#e% stb. kifejezéseknél, melyek megőrzött 
régiségnek tekintendők. Régies szemléletmód maradványa az ilyen szerkesz
tés is : .BaZ H W % a wr mág azeZeg e Wár6a% ? (Arany : Toldi I). A X V . sz. 
előttről tehát, de még a közvetlenül utána következő időkből is aligha várha
tunk eset- vagy számbeli egyeztetést. Mikor következhetett be a congruentia 
jelölése egyáltalán? Akkor, amikor már a szükség úgy kívánta. Amikor a 
névmási jelző és a jelzett szó közé az addig szoros kapcsolatot megbontó 
határozott névelő ékelődött be. Akkor, amikor az addig szintetikus szerkezet 
megbomlott, analitikussá vált. Tegyük fel, hogy volt egy az em&erf-féle alak. 
Ennél: 1. A szórend még szoros, a jelző közvetlenül megelőzi a jelzett szót. 
2. Az egyeztetésre még semmi szükség. 3. A szerkezet első tagja a hangsúlyos 
és egybefogja mindkét tagot. A határozott névelő kialakulásával azonban : 
1. A szórend a közbeékelődéssel megbomlott. 2. Szükségessé vált a tagok 
alaki egyeztetése : azf az em&erí. 3. A hangsúly a jelző és a jelzett szó között 
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megoszlik, ezáltal is érzékeltetve összetartozásukat. (A beékelődött határo
zott névelő ni. már a lefokozódás következtében elvesztette hangsúlyát.) 

összefoglalva : A kijelölő jelzős szerkezet congruentiája különnyelvi 
fejlemény a magyarban. Ügy, mint az alany-állítmányi viszonyban bekövet
kező egyeztetés, fejlődő kategória, amelyet az összefüggés jelölésének szükség
érzése hozott létre. Kialakulásának eme vázolásán túl még adatszerű fel
dolgozást igényel. 

Köznyelvi példák : #oraW &e ezf a /df/ ̂ á&Z wfe az( a f*MM(/ Ĵ zeA; a aye-
reAreJk ;dr(a^ Má7%%&. M i txm azo/k6a% a a*o6ozoÁ;6a%? stb. 

A kijelölő jelző és a jelzett szó számbeli egyezését illetően előfordul, 
hogy bár a jelzettek többes számban állnak, a jelzők egyesben maradnak. 
(j0z a ayere&e& ;áY(a& 7»a7%MÁ;. M i #a% abba% a (fo5ozoA;5a%^ stb.) Az incong-
ruentiának ezt a fajtáját úgy magyarázom, hogy a beszélő, amikor a mutató 
névmást kimondja, egységben látja maga előtt azt, amire rámutat ; a jelzett 
többes számával pedig azt akarja érzékeltetni, hogy ez az egész — több 
részből tevődik össze. Ez teljességre való törekvés a kifejezésben, bár a folya
mat szinte tudattalanul, automatikusan megy végbe. 

Van aztán egy kis külső, kényelmesség! szempont is, ti. a képzésben, 
mivel a beszélő takarékoskodni akar a hanganyaggal: 

.0ze& a, .azo& a helyett 
ez a, az a járja, vagy : 
eze&ef a, azo&a( a helyett 
ezí a, az( a stb., 

amely mindenképpen rövidebb és jóval könnyebben is ejthető. És az esztétikai 
érzék P A -& kétszer egymásutáni kitétele egyhangú és felesleges is. — Az is 
lehet, hogy az ez, az mutatónévmás nem az eredeti funkciójában szerepel 
minden esetben. Elhalványul a jelentése, egyszerű gondolatpótló szócskává 
válik. ." 

A kijelölő jelző számbeli egyeztetésére egyetlen példát találtam a hely
történeti adatok között: 

jMmd eze&ef a JdazaaoW (Gy. Bef. Egyh. it. A/6 ; 1714). 
Nyelvjárási példaanyagunkat így lehetne csoportosítani: 
A kijelölő jelző és a jelzett szó alanyesetben áll: oZya% ;o% ez a W # 

(eeaz(a& (Gyp) ; oam me&éa' oaa&e az á z&Z mae& (Gypi) ; ayőm#őr% az & azép 
fa/áA; a (Gyh) stb. 

Tárgyeset: Aooa Aa%yAa(fa(oA; eZ aaz( á Aaria%yato( ? (Gyt) ; Á?e%e m á 
áaz( a X;2a/â o( ig őe&öfözMyi/ (Gypi) ; ;d (;ó?za mea eazf á papíroW afméZMyi 
gccer (Gy).stb. _ 

Birtokos esetben : a%Má& a Aoaazá^MáÁ; /orm( %é(y /iZZér aara&;a (Gyhj) ; 
Mi%cae% ??^r e?me& a /óy Aar2a%yaÁ;MáJk a par/aö ̂  (Gyt) ; e^MeA; az em6eréA;?»eÁr 
%áayo% ;ó ?ReAe( a a'oZg'oÁ; (Gyh) stb. 

A határozók gazdag alakváltozataival: a&&a a Awfeaeabe mea ZeAefê  
/áRM^i (Gypi) ; eze% a A%6aA;oM áze w(oaz(á(%yi WZeMe (Gyhj); erre a (e beazeay-
ayewfre %e?% &íva%ca2 @e%H/ (Gypi) ; azegfaye' &i e(y &2cai( a66á a 8zJZJazé?%ea&%/ 
(Gy); Me &ér;é (e á^á a /áazar2aA;(á (Gyh); m a meamf etweZ á azaoá&&aZ ába^ácc 

^ PArp ISTVÁN szíves közlése. 

60 



&g%M%MWf (Gypi) ; aza&z /ormW Á;é/f áze A /%^mA;e (Gyhj); mer mMfg'A^ 
^rrá áz áaazo^yo^rA (Gyo) stb.̂  

Ellenpéldák különösen a fiatalabb nemzedék beszédében fordulnak elő : 
á%%y»m z%)fyo0%á& eze& á azemeA;, Aocg c a M ^ M W (Gypí); ? m W (%/%;;em Ze 
fzê ef a ̂ őWe&eU (Gy) ; %gm m&yy 6eZg á Zaikt ázogrM d &%a cipőbe (Gys) stb. 

Egyébként az idősebbek és a nők nyelvhasználatában általánosnak 
mondható a nemegyeztetés. 

c) jSzdTAWbeZ/ ayyezWá; & Wrfo&og azerÁ;eze(&eM 
A birtokos szerkezet két fogalom egymáshoz tartozását, birtokosnak 

és birtokának viszonyát fejezi ki. A szerkezet alakja mind a magyar, mind 
pedig a rokon- és idegen nyelvekben igen változatos lehet (vö. SiMONvi: 
A jelzők mondattana, 136—41 ; KLEMM : Történeti mondattan, 345—53). 
Érdekes és tanulságos a birtokos szerkezet személybeli egyeztetése is, de most 
bennünket a számbeli egyeztetés érdekel közelebbről. . . 

Tudjuk, hogy a birtokos szerkezetben manapság rendszerint csak a 
birtokos személyét jelöljük meg a birtokszón, a birtokosok többségét azonban 
nem (tehát: a /á& &oro?%í;&, nem : a /d& Áx)ro?wí/%A;/ 

Arra előbb is utaltunk, hogy a számbeli egyeztetés körüli ingadozás 
— birtokos szerkezetben — már a legrégibb nyelvemlékeinkben is előfordul. 
(Vö. m e W %; 3ze%(# es % % W W cwzz'cw?? (HB), ill. á&5roa%y&^% woZocMoÁ; &ay%&saye 
(GyulGl) stb. ' 

N e m célom itt a példák további szaporítása : elégedjünk meg azzal, 
hogy ez az ingadozás forrásainkban kb. egyenlő arányú. (Példákat SiMONYi 
és K L E M M idézett műveiben.) A nyelvjárásokat tekintve : egyikben egyez
tetnek (általában a Dunántúlon és az Alföldön vö. Honosa : A magyar 
nyelvjárások 141), másikban pedig (Palócság: BABTHA J. : Nyr. X X I , 
559 ; BoBZE NAGY J. : NyF. XVI, 38 és a magam megfigyelése szerint is) 
csak akkor, ha a birtokos -%#&, -%e& raggal ellátott, vagy pedig távol áll a 
birtokszótól. Ezekben az utóbbi esetekben ui. a részeshatározós alak követ
keztében, vagy a távolság miatt — lazább a kapcsolat a szerkezet tagjai 
között. Azért egyeztetnek, hogy a birtokos és a birtokszó összetartozását 
jelöljék. 

Ami a birtokos szerkezet -congruentiáját illeti, SiMONYi (i. m. 179) 
BALOGH P. állítására hivatkozva (Nyr. X X , 495) az egyeztető szerkezetet 
tartja eredetibbnek. Mi azonban Maiacnnek a kielégítő módon ugyan meg 
nem indokolt nézetéhez csatlakozunk (MNy. XIV, 247, 249), és azt állítjuk, 
hogy a birtokos szerkezet congruentiája fejlődő kategória, melyben ugyancsak 
lényeges szerep jut az összefüggés jelölésének szükségérzésére. Ügy gondoljuk, 
ez lehetett az eredeti szerkezet: oeremwZ; ; majd több birtokosról lévén szó 
%erme& &Z;a (egyeztetés nélkül) ; ismét később #erme&%e& &Z;a (még egyez
tetés nélkül, hiszen a birtokos és bírtokszó szorosan összetartozik!), majd 
kb. a X V . sz.-tól, de inkább a XVI.-tói a -%a&, -%e& ragos birtokosszó és a 
nyomatékos birtokszó közé beékelődött a határozott névelő (t#rme&%e& 02 
aZ;aj és szükségessé vált a két tag szoros összetartozásának a feltüntetése. 

9 A mutató névmások közül jelzökül leginkább a tulajdonságra és mennyiségre 
mutatók fordulnak elő : oZ#ow, $Z#em, o//éZe, e^k, o^toro, et&oro stb. Ezeket — mivel 
a közbeékelődő névelő nem bontja meg a jelzett szóval való viszonyukat — nem egyez
tetjük. 
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A palóc nyelvterület egyeztetése legalábbis ehhez a fejlődési sorhoz vezetett 
el bennünket. (A szórendet, a szerkezet tagjainak alaki viselkedését és a hang
súlyviszonyokat ugyanúgy képzeljük el, mint a kijelölő jelzős szerkezetben.) 

Nyelvhelyességi szempontból RÉVAI (Antiqu. 318 stb.), hasonlóképpen 
GELEJi KATONA (CorpGramm. 311) az egyeztető szerkezetet tartotta helye
sebbnek, ellentétben VEBSEGHYvel (MagyGramm. 405 stb.), aki meg az 
újabb nyelvszokás alapján a nemegyeztető szerkezet helyességét védelmezte 
(vö. SiMONYi i. m. 179 ; K&EMM i. m. 354). 

Helyi történeti példáink: &gcA&g& H r a % a ; /eyedgZm&e.- cAoráaya 
(GyongySzt. 24) ; /aa&%a& 7a(e% azzom/a (uo. 47) ; az .BW& A»zxi(a%ára 
(D. Bachó L. : Gy. a t. h. id. 99); a#m& WWe%g^%gA; (wfara (Gy. Ref. Egyh. 
it. A/IH ; 1585) ; fapzéA; azWawáW/a, megfened ayere^e, ̂ aM^a;^ gzeÁ;gre 
stb. (Szeder F. : Pal. 31) ; ZALÁBnál: êreg(%)k őaem&weÁ; (emeM;^ (i. m. 5) ; 
JUfa va% a a'â oÁ; veraernymâ ya (uo. 297) stb. 

Viszont: j0ze&%e& a 7*aaya(^%)k 2gre% ;ó aWdg 27Ó(,- eze^%g& az a&/%%& 
oZya% ve/ê ea\) em&er vó( (Káplány J. : Közi. V, 95) ; áay ayerme^e^MeÁ; eZve((6m 
á; ;á(ê ;oÁx)(; áaz azomazg^gg^MaA; eZz;2(íeÁ; a AoW%;oA;a( (Bartha J. : Pal. 559) ; 
Jl ZWaÁ%%a& &#&9Z(#o#aá'-e má a %;áZZó;oÁx)( ? J. ozra^oA;??^ eZv»(fg a azé' a Zez;e7y-
7yeM( (B. Nagy J. : H. nyj. 38) stb. 

Nyelvjárási adataink : 
Ragtalan forma : ̂ 7ay %MA;e( á fyM&o& ó;ya&a »a (eAe(^ #o%a W a (Gypi) ; 

M e gzáaaáW Ze a ^%a/a& ZeoéZê , W ^ (Gyh) ; /rAá(%a %%z ̂ aWor &a(yá6fgÁ; 
Zeue;;ire %g / (Gy) ; Jlf2 A 8ze%(e& Zomí c8̂ ?̂ a(a(ô  off á%%y^ &Ze?%o ? (Gyhj) ; 
Ĵ en/éA; &<%#*;& mea ê )g% Axzpára ay%^ (Gy) stb. 

-%a&, -MeÁ; raggal: A W % %a (Wom me^ögzö%%y* maao^%á& á gz^eggeea^eC" 
(Gyp) ; Jfea áMqr á 6d(oaê %aÁ; az á6ZaÁ;/oÁ; Á% Wí z;*Záa»(oa (Gyhj) ; 6 W & ??%a 
TMeamoM^M^M^mc eze^gA; a mdgro&eí eccer* (Gyh) ; íTá( á maao& (Z/azMÓyoA; 
egZ2&-e W a f (Gyhj) ; Zo;z% &aca*;é& &erfyéa&e W a m^Wéa vá% aaZáíá (Gypi) stb. 

Ellenpéldák is akadnak : 
A W & ér má e%MeÁ; a maaze^ó^TzáÁ; az eZe(e e% / . . .( ae (Gy); Jtfa; Ze/â y 

az orrá eze&#e& a ayerĝ e&T̂ A;, á^ azé %em a^%Mé%eÁ; be (Gyh) ; í# W( az aro-
azo&?%á& a ^omáWóyá á aza?7Wzéá'%M̂ 5a-e (Gyh) stb. 

összefoglalva : Gyöngyös és vidéke nyelvjárásában ha a birtokosszó 
ragtalan, a nemegyeztetéses, ha pedig a.-ma&, -me& raggal megjelölt, az egyez-
tetéses szerkesztésmód általános. 

Principales questions de Paccord numérique dans le dialecte 
de Gyöngyös et environs 

L'auteur observe les phénoméaes indiqués dans le títre sur la base de 
ses observations dialectologiques personnelles et des monuments de langue 
concernant le dialecte en question. 

II commence par examiner Taccord numéríque du sujet pourvu du signe 
du pluriel -&, respectívement * avec le vérbe en des constructions prédicátives. 
A oöté de Taccord général, il a trouvé des incongruités (dú type de áz orvoao^ 
aaz 7720%(a — les mé,decins ont [a] dit; ;<% ez á We( feeaz(a& = oes pátes levées 

* Ezekben a mondatokban inkább részeshatározónak, mint birtokos jelzőnek 
lehet fölfogni a -%o&, -%e& ragos mondatreszt. (Szerk.) 
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[est bonne] sönt bonnes), qu'il explique par Forigine de /:, suffixe collectif, 
respectivement (type : M Z &/y w%í( áz é/z &Me%eZem% = voila, en somme, les 
événements qui m e sönt [m/est] arrivés) par le fait que la notion clu possessur 
est plus dynamique que celle de la possession. 

Parmi les constructions adverbiales, il examine á part les compléments 
de finalité en -od, -W ; -7%a&, -%e& et -ra, -re (types : &ő;e w(it?i& = nous som-
mes devenus des pierres [une pierre] ; gemmzage (őAeí*Á; A yeWeZeíe&eí = ils 
peuvent annuler (en hongrois : rendre nuls [nul]) les décrets ; 6o&&xy#á& 
MccáTzAÁ; = ils semblent eontents [content], (Zomkogra a%ZíeA; — les pátes 
sönt levées [est levée] bien hautes). L'explication de l'auteur suit, á cet égárd, 
la trace de KjLEMM (Nyr. LXXVIII, 173) : la notion contenue dans le complé-
ment apparait comme une unité dans la conscience de celui qui parle puisque, 
dans la plupart des cas, le complément indique un état abstrait, etc, plutöt 
qu'un individu concret. 

Quant aux phénoménes d'incongruité se faisant jour sporadiquement 
dans les constructions adjectives, l'auteur les analyse dans les groupes d'adjec-
tifs numéraux, désignants et possessifs. II explique le pluriel employé avec 
aM%y2, e^e&z, m^We%, őg&zeg, etc, par Tidée de multitude qu'ils évoquent. 
Le mot déterminé au pluriel, prés d'un adjectif désignant en singulier ^yö-
ni/ör% Az á gzép (G)dA; = ces beaux paysages sönt magnifiques [est magnifique]) 
semble étre le reflet linguistique de la reconnaissance ultérieure du fait que 
ce que d'abord on avait considéré comme une unité se divise en plusieurs 
parties. L'hésitation dans Tindication des constructions possessives (d (y%^oA; 
ó;/dM /^ á md<yo& (fg'&ZMo/oÁ; = á Tabri des poules ̂ ^ votre cochon [avec, en 
hongrois, d'un possesseur an pluriel á la place du pronom possessif francais] 
est expliquée, d'apres MELicn (MNy. XIV; 247) par Tincertitude oú Ton 
se trouve sur 1» nécessité de l'accord. 

L. FüLör 
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