
Molnár Csikós László 

A JELZŐI ÉRTÉKŰ 
HATRAVETETT HATÁROZÖS, 
A VONATKOZÓ 
ÉS A MELLÉKNÉVI IGENEVES 
SZERKEZET HASZNALATA 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
KÖZNYELVBEN 

Annak a körülménynek a közrejátszása folytán, hogy a magyar 
nyelv közelebbi kapcsolatba került nyugati és déli szláv nyelvekkel, a 
latin és a német nyelvvel stb., nyelvünknek nemcsak szókincsében kö-
vetkeztek be változások, hanem mondatszerkesztésében is. Az indoeuró-
pai nyelvek hatásáról tanúskodik többek között az a jelenség is, hogy a 
magyarban bizonyos mértékig háttérbe szorult a particípiumos szerkesz-
tésmód a mellékmondatos és az inverz határozós formával szemben. A 
magyar nyelvnek egyik legjellemzőbb ősi, finnugor sajátsága, hogy bi-
zonyos esetekben igeneves szerkezetelket használ mellékmondat, jelzői 
értékű hátravetett határozós szerkezet stb. helyett. Az indoeurópai nyel-
vekben a particípiumos szerkesztésmód viszonylag ritka, ugyanakkor a 
finnugor nyelvek mondatszerkesztésének és nyelvi logikájának szerves 
része. Noha az indoeurópai mintára létrejövő jelzői mellékmondatok és 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek nem veszélyeztetik az ige-
neves szerkezetek létét, mégis szükség van arra, hogy behatóbban fog-
lalkozzunk ezekkel a szerkesztésmódokkal, hogy megállapítsuk a mai 
magyar nyelvben elfoglalt helyüket, és hogy meghatározzuk a beszédben 
való használhatóságuk mértékét. 

A jugoszláviai magyar köznyelv többé-kevésbé a szerbhorvát nyelv 
hatása alatt van. A szerbhorvát nyelv által keltett interfencia-jelenségek 
egyaránt kimutathatók a jugoszláviai magyar köznyelv hangtanában, 
szókészletében, morfológiájában és mondatszeilkesztésében: egyesek be-
szédében megrövidülnek a hosszú mássalhangzók, számos olyan idegen 
szó került köznyelvünkbe, amely a magyar nyelvterület más vidékein 
teljesen ismeretlen, gyakrabban használjuk többes számban a névszókat, 
mint amennyire a magyar nyelv szelleme és hagyományai megkövetel-
nék, néha indokolatlanul a szerbhorvát szórendnek megfelelően állítjuk 
össze a magyar mondatot stb. Az efféle interferencia-jelenségek létre-
jöttében igen nagy szerepük van a fordításoknak. Szerbhorvátról való 
fordítás út ján kerülnek a hírek lapjainkba, a rádió és a televízió mű-
sorába, fordítással készülnek az űrlapok, a törvényszövegek, a szabály-
zatok, a magyar nyelvű tankönyvek zöme szintén fordítás, fordít juk a 
feliratokat, a cégtáblákat, a használati utasításokat stb., stb. 

Az indoeurópai nyelvek közé tartozó szerbhorvátban meglehetősen 
el van terjedve a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet (padez-
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na sintagma) és a vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat (rela-
tivna recenica) használata. íme mindkettőre néhány példa: A) seljaci iz 
okoline (a környékbeli parasztok), ravnodusnost prema knjizevnosti (az 
irodalom iránti közömbösség), ideje iz mladih dana (ifjúkori eszmék), 
zvono na vratima (a bejárati csengő), odgovornost za obaveze (a köte-
lezettségekért vállalt felelősség), put za Becej (a Becsére vezető út), pre-
laz preko mosta (a hídon való átkelés), setnja u parku (a parkban való 
séta), udaljenost od grada (a várostól való távolság), prica o lisici i gav-
ranu (a rókáról és a hollóról szóló mese) stb.; B) Decak koji sedi na klupi, 
cita. (A padon ülő fiú olvas), Sreo sam prijatelja koji zivi u Somboru 
(Találkoztam a Zomborban élő barátommal), Nasao sam knjigu koju sam 
trazio. (Megtaláltam a keresett könyvet), To je bila veliőanstvena slika 
ciji su Ikoreni i uzroci za mene bili tajna. (Ez nagyszerű kép volt, gyö-
kerei és előidézői számomra titkot jelentettek), Podrucje gde je on ziveo 
zahvatila poplava. (Azt a vidéket, ahol élt, elárasztotta a víz.) 

A mai magyar nyelv ismeri és használja mind a melléknévi igene-
ves szerkezeteket (fent idézett szerbhorvát példáink jó részét éppen ezzel 
a szerkezettel lehet magyarul kifejezni), mind a jelzői (vagy vonatkozó) 
mellékmondatot, mind a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezete-
ket. A „könyv az asztalon" ugyanúgy nyelvtény, mint „az asztalon levő 
könyv" vagy „a könyv, amely az asztalon van". A három közül bárme-
lyiket megkaphatjuk a másik kettő egyikének a transzformálásával. 
Azonban nem minden beszédhelyzetben, szövegkörnyezetben helyettesít-
hetjük be az egyiket a másikkal. Az asztalon levő könyvet olvasom mon-
dat nem egyenértékű A könyvet az asztalon olvasom mondattal, sőt egé-
szen mást jelent. (Az első mondatból az derül ki, hogy melyik könyvet 
olvasom: az asztalon levőt, a másodikból viszont azt lehet megtudni, hogy 
hol olvasom a könyvet: az asztalon.) Nem egyenértékű az első mondattal 
a következő sem: A könyvet, amely az asztalon van, olvasom. Ez a mon-
dat. amellett hogy nehézkes, mást is jelent, mint az első. Arról tájékoz-
tat bennünket, hogy azt a könyvet, amelyik az asztalon van, most éppen 
olvasom, nem pedig lapozgatom vagy törölgetem. A nyelv érzékeny szer-
szám, ha Csak egyetlen csavart cserélünk is rajta, már másképpen mű-
ködik. 

A mai magyar nyelvben (különösen pedig a jugoszláviai magyar 
köznyelvben) vannak inverz jelzői határozós szerkezetek, rendszerint cí-
mekben, felsorolásokban használatosak, azonban előfordulnak mondatban 
is. Az idoeurópai mintára alkotott magyar jelzői értékű hátravetett ha-
tározós szerkezet önmagában, mondaton kívül jobban megállja a helyét, 
mint valamely mondat szerkezetébe építve. Tulajdonképpen eredeti funk-
ciójának megfelelően nehéz bekapcsolni a mondatszerkezetbe, mivel a 
magyarban az alany vagy a tárgy és a határozó között nincsen szerves 
mondattani viszony. Az említett mondatrészek csupán úgy kapcsolódhat-
nak egymáshoz, ha a határozó jelzős szerkezetbe kerül szerkezettagnak, 
ha valamely melléknévi igenév vagy melléknév közvetít a főnévi alaptag 
és a határozó között. Ily módon jelöltté válik a határozó és az alany 
vagy a tárgy viszonya, megszűnik a köztük fennálló közömbösség, és 
szervesen bekapcsolódhat a jelzővel előrehozott inverz határozó a mon-
datba. 
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A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek a magyar nyelv-
ben való korlátozott használhatósága egyenesen abból következik, hogy 
a mai magyar nyelvérzék a határozót következetesen az állítmányhoz 
köti, nem pedig az alanyhoz vagy a tárgyhoz. Ennek a finnugor mondat-
szerkesztés hagyományaitól és logikájától eltérő, elütő szerkezeti for-
mának címben vagy felsorolában való használata azért kevésbé prob-
lematikus, mert ott a mondattani viszonynak nincsen különösebb je-
lentősége. Ha egy újságcikk címében azt olvasom, hogy Hajók a Dunán, 
nem arra gondolok, hogy a Dunán levő hajókról van szó, hanem az jut 
eszembe, hogy bizonyára hajók vannak a Dunán. Nem jelzőnek fogom 
fel a Dunán szót, hanem határozónak, egy olyan mondat határozójának, 
amelyikből hiányzik az állítmány. Ha az ilyen szerkezet mondatba kerül, 
a magyar anyanyelvűek önkéntelenül is Ikeresni kezdik a határozónak 
megfelelő állítmányt, és gyakran „meg is találják" az illető mondat 
állítmányában. 

A nyelvtörténeti kutatások azt tanúsítják, hogy a régi magyar nyelv-
ben a jelzői értékben használt határozók főnévhez a való igenév segít-
ségével kapcsolódtak, annak az elvnek megfelelően, hogy a magyar nyelv-
ben határozó csak igéhez vagy igenévhez járul közvetlenül. Mivel a sok 
való miatt részben nehézkessé, körülményessé válik a beszéd, a közlés, 
egyesek időnként megpróbálkoztak a való igenév kihagyásával. Már a 
Halotti Beszéd szerzője is használt való nélküli szerkezetet: oggun neki 
munhi uruzagbele utot. Ez a szerkesztési forma még nem azonos a mai 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezettel, mivel itt a határozó elöl 
áll, csupán a főnév felé közvetítő igenév hiányzik. Hasonló kihagyásos 
igeneves szerkezetek a kódexekben is találhatók: Babillomba viteliglen 
(Münch. K.), germeknek hálottaybalól jel tamadasarol (Jók. K.). Jellemző, 
hogy éppen a deverbális főnevek elöl marad el az igenév, mivel az igé-
ből képzett főnevek természetszerűleg közelebb állnak az igéhez. 

A való nélküli jelzői értékű határozó nem mindig tartotta meg jel-
zőink hagyományos szórendjét (determináns plusz alaptag), a latin ere-
detihez való pontos ragaszkodás eredményeként néha hátravetett hely-
zetbe került. Kódexeinkben a hátravetett jelzői értékű határozók elő-
fordulására is van példa: jelmagaztatasat soc vdoben (Bécsi K) ; Isrl'nek 
kimenetiben egiptombol (Apor K.). A régi nyelvtanírók azt javasolják 
a magyar nyelven beszélőknek, hogy mondataikból hagyják ki a valót. 
Pápai Sámuel kísérletet tett arra, hogy jelzői szerepre alkalmassá tegye 
a határozót. Ügy vélte, hogy ebből a célból melléknévképzővel kell el-
látni a határozót. A nyelvújítás kora kedvezett az efféle eszméknek, úgy-
hogy gyorsan elterjedtek a kapu mögötti, ottani és a kertbeni, szobábóli 
típusú melléknevesített határozók. Az első típusba tartozó képzett sza-
vak időtállóknak bizonyultak, ma is használjuk őket. míg a második 
típus szavai később eltűntek a használatból. Időközben aztán, az erős 
német nyelvi hatás következtében elburjánzottak a magyar nyelvben a 
jelzői értékű hátravetett határozók. 

A mai magyar nyelvtanok szerint a hátravetett jelzői értékű hatá-
rozók használatát a nyilvánvaló idegen hatás ellenére sem lehet egy-
értelműen elítélni, mivel néha hosszú, bonyolult mondatfűzést helyet-
tesítenek. Különösen címekben gyakori a jelzői szerepű határozó: Ma-
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gyarország 1514-ben (Az 1514-beli Magyarország), Levél a hitveshez (A 
hitveshez szóló levél), Harc a Nagyúrral (A Nagyúrral vívott harc), Vihar 
az egyenlítőn (Az egyenlítőn kitört vihar), Dal prózában (Prózában meg-
írt dal), Törökvilág Magyarországon (A Magyarországon levő törökvilág), 
Bevezetés a nyelvtudományba (A nyelvtudományba való bevezetés), Je-
lentés a bizottság munkájáról (A bizottság munkájáról szóló jelentés) 
stb. Mondatban való használatukkor (mint már utaltunk rá) csínján kell 
velük bánni, mert éppen tömörségük miatt könnyen félreértést okoz-
hatnak. Feltétlenül kerülnünk kell őket, ha fennáll a kétértelműség ve-
szélye. Pl. A krumplira gondolt. A két kiló krumplira bent a kredencben 
(Csillag 1952., 647.); Megírta utazását Debrecenbe (közny.); Rá kell mu-
tatni elgondolásaink helyes voltára ebben a műben (közny.). stb. Helye-
sen: A kredencben levő két kiló krumplira (gondolt).; Megírta Debre-
cenbe való utazását; Rá kell mutatni arra, hogy az ebben a műben ki-
fej tet t elgondolásaink helyesek. 

A jelzői értékű hátravetett határozókkal csaknem minden határozó-
fa j ta körében találkozunk. Eléggé gyakoriak a hátravetett helyhatáro-
zók, illetve jelzői értékű helyhatározók: Ma nem fűtöttünk be a kis szo-
bánkban az emeleten (közny.), Düledező várrom a hegy tetején, de szo-
morúan nézlek (közny.) stb. Nem ritka a jelzői értékű célhatározó sem: 
harc a holnapért, marhahús levesnek, szövet ruhához stb. Az állapot-
határozóknak minden típusában (még a számállapot-határozók körében 
is) előfordulnak jelzői értékű állapothatározók: gyümölcs héjastul, alma 
pongyolában, Testvérek öten stb. Olykor jelzői értékű eredethatározókat 
is lehet találni: felvételek az esküvőről, levél apámtól, virágcsokor tőlem 
stb. Találhatók nyelvünkben jelzői értékű részeshatározók is: Levél a 
hitveshez, Rózsák az államügyésznek stb. 

Viszonylag ritkábban fordulnak elő jelzői értékű okhatározók és 
határozói értelmezők a mai magyar nyelvben: házasság szerelemből, 
viszálykodás örökség miatt stb. Igen ritkán lehet találkozni jelzői értékű 
számhatározóval (pl. Próbatétel több ízben), módhatározóval (Dal, pró-
zában) és eszközhatározóval (pl. Magyar tá j magyar ecsettel). 

A jugoszláviai magyar köznyelvben a hátravetett jelzői értékű hatá-
rozók megterheltsége viszonylag nagy. Mint a magyar nyelvben általá-
ban, itt is sok olyan cím található, amely hátravetett határozós szerke-
zetből áll. Sajtónkban, a rádió és a televízió műsorában, tankönyveink-
ben stb. gyakoriak az efféle címek: 

Kapcsolatok a helyi közösségekkel (Tiszavidék XI.: 503.:2.) 
A kommunisták tevékenysége a politikai rendszerben (Kommunista 
XI.: 572.:7.) 
Emberek a menetoszlopból (7 Nap RTV III.: 5.:3.) 
Képek a családi életből (7 Nap RTV III.: 13.:10.) 
Néhány szó a matematika nyelvéről (MAT I.:8.) 
Kézikönyv a középiskolák II. osztálya számára (MAR-SZÖ:1.) 
Védelem a gyújtó harceszközök ellen (HONV I . : l l l . ) 

Abban az esetben, ha a hátravetett határozó igéből képzett főnévi 
alaptag mellett áll, inkább megmarad eredeti határozói szerepe. Az 
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ilyen szerkezetek címben való használata különösebben nem kifogásol-
ható, azonban mondatba kerülésük nem ajánlatos. Leghelyesebb az az 
eljárás, ha átalakítjuk őket igeneves, minőségjelzős vagy birtokos jelzős 
szerkezetté: 

Hozzájárulás az igazságos és tartós békéhez (Kommunista XI.: 572.: 
3.; mondatban: az igazságos és tartós békéhez való hozzájárulás) 
Alkalmazkodás a szükségletekhez (Kommunista XI.: 572. 7.; mondat-
ban: a szükségletekhez való alkalmazkodás) 
Tüzelés menet közben (HONV II.: 31.; mondatban: menet közben 
való/történő tüzelés) 
A sík részhalmazainak leképezése centrális szimmetriával (MAT I.: 
265.; mondatban: a sík részhalmazainak centrális szimmetriával való 
leképezése) 
Szállítás hordágyon (HONV I.: 149.; mondatban: hordágyon való/ 
történő szállítás). 
A hordágy átjuttatása különböző akadályokon (HONV I.: 151.; mon-
datban: a hordágynak különböző akadályokon való átjuttatása) 
A vegyi harcanyagok felosztása mérgező hatásuk alapján (HONV I.: 
95.; mondatban: a vegyi harcanyagoknak mérgező hatásuk alapján 
való felosztása) 
Belgrádi középisikolások pusztítása Palioson (MSZ, 1979. szept. 30.: 
15.; mondatban: a belgrádi középiskolások palicsi pusztítása). 

Gyakran előfordul, hogy a címben található jelzői értékű hátrave-
tett határozós szerkezet annyira esetlen, erőltetett vagy szokatlan, hogy 
célszerűbbnek bizonyul már itt is (nemcsak akkor, amikor mondatba he-
lyezzük) előrehoznunk a határozót, kétségtelenné tenni jelzői szerepét. 
Különösen azokat a címeket kell így átalakítanunk, amelyekbe állít-
mány ként behelyettesíthető a létige (van): 

Bármely szög cosinus- és sinusfüggvénye az egységsugarú kör-
ben (MAT II.: 125.) = Az egységsugarú körben levő bármely szög 
cosinus- és sinusfüggvénye 
A Sainte Madeleine-templom főbejárata Vézelay-ben (MÜV I.: 68.) 
= A Vézelay-ben levő (vagy: vézelay-i) Sainte Madeleine templom 
főbejárata 
Az alapvető gazdasági kategóriák fogalma a társultmunka-szerve-
zetben (MAR-SZÖ 89.) = A társultmunka-szervezetben levő alap-
vető gazdasági kategóriák fogalma (vagy: A társultmunka-szervezet 
alapvető gazdasági kategóriáinak fogalma) 
Maxvell elmélete az elektromágneses térről (FIZ II.: 18.) = Max-
vellnek az elektromágneses térről szóló elmélete 
Constantin Brancusi: Szobor vakok számára (MÜV I.: 89) = Cons-
tantin Brancusi: Vakoknak való szobor 
Eszközök a villamos gyújtáshoz (HONV II.: 75.) = A villamos gyúj-
táshoz való eszközök (vagy: A villamos gyújtás eszközei) 
Eszközök a zsinórszerű gyújtásra (HONV II. 73.) — A zsinórszerű 
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gyújtásra szolgáló eszközök (vagy: A zsinórszerű gyújtás eszközei) 
Feladatok 51—56-ig (FIZ II.: 58.) — = 51—56. feladat (vagy: Fel-
adatok (51—56); 51—56-ig terjedő feladatok) 
Diverziók a közlekedési vonalakon (HONV II.: 120.) = A közleke-
dési vonalakon végrehajtható / végrehajtott /' való diverziók 

Ha a címbeli hátravetett jelzői határozós szerkezet birtokos szerke-
zetet helyettesít, feltétlenül meg kell változtatnunk a címet, vissza kell 
állíanunk az eredeti birtokviszonyt: 

Akcióprogram a Vajdasági Kommunista Szövetség fejlesztésére, esz-
mei-politikai felkészítésére, káderbeli és szervezeti kiépítésére (Kom-
munista XI.: 572.:1.) = A Vajdasági Kommunista Szövetség fejlesz-
tésének, eszmei-politikai felkészítésének, káderbeli és szervezeti ki-
építésének akcióprogramja 
Az első 365 nap a gyermek életében (MSZ, 1978. febr. 4.: 20.) = A 
gyermek életének első 365 napja 

Néha az egyébként tömörnek tekintett hátravetett határozós szer-
kezet túlságosan is bonyolultnak bizonyul, ahhoz képest, hogy például 
egyetlenegy összetett szóval is ki lehet fejezni mondanivalóját: 

Tanfolyam a szakma elsajátítására (Tiszavidék XI.: 503.: 4.) = Szak-
tanfolyam 

A jugoszláviai magyar köznyelvben előfordulnak látszólagos jelzői 
értékű hátravetett határozós szerkezetet tartalmazó címek. Ezeknek na-
gyobbik része kihagyásos mondat, de akad köztük olyan is, amelyben 
rossz szórendi helye miatt tűnik a határozó hátravetett jelzőnek: 

Az ETA magára vállalta a felelősséget mindkét merényletért (MSZ, 
1979. febr. 2.: 3.) — Az ETA mindkét merényletért magára vállalta 
a felelősséget 

Igen kedveltek címekben az ún. elliptikus mondatok. Az ilyen mon-
datoknak hiányzik valamelyik mondatrészük (rendszerint az állítmá-
nyuk), és nem tévesztendők össze a hátravetett jelzői értékű határozós 
szerkezetekkel: 

Mérlegen a szakszervezet munkája (Tiszavidék XI.: 503.: 3.) Az ál-
lítmány t behelyettesítve: Mérlegen van a szakszervezet munkája. 
Befejező szakaszban az előkészületek (MSZ, 1979. febr. 2.: 3.) — 
Befejező szakaszban vannak az előkészületek 
Közös erővel a megoldásért (MSZ, 1979. febr. 2.: 6.) = Közös erővel 
küzdünk a megoldásért 
Csővezeték a pancsovai és a temesvári vegyipari kombinátok között 
(MSZ, 1979. auig. 12.: 6.) = Csővezeték épül a pancsovai és a te-
mesvári vegyipari kombinát között 
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Egészen más a helyzet a jelzői értékű hátravetett határozónak mon-
datban való használatával. Ezt a jelenséget csak kivételes esetekben le-
het elfogadhatónak minősíteni. A jugoszláviai magyar köznyelvből vett 
példamondataink zömén érezhető a szerbhorvát nyelv mondatszerkesz-
tési szabályainak, logikájának átszüremlése, átütése. A szerbhorvát minta 
követése nem mindig okoz félreértést, de nem is ad teljesen egyértelmű 
közlést. Minden egyes mondaton látszik, hogy a jelzői értékű hátravetett 
határozó csak úgy oda van ragasztva hozzá, nem szerves része a mon-
datszerkezetnek. 

A jelzői értékű hátravetett határozós mondatokat rendszerint át kell 
ültetni magyarra, alkalmazni kell rájuk a magyar mondatszerkesztés 
szabályait. A hátravetett határozós szerkezetnek leggyakrabban a való 
igenévvel alkotott szerkezet felel meg, de számos esetben alkalmazha-
tunk egyéb folyamatos történésű melléknévi igenevet, i-képzővel ellátott 
melléknevet, befejezett történésű melléknévi igenevet, birtokos szerke-
zetet, vagy pedig úgy jutunk el a megoldáshoz, hogy változtatunk a mon-
dat szórendjén. 

I. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek a való ige-
névvel alkotott szerkezet felel meg: 

— Kaján és szemérmes tudását a művészetről és a művészéletről 
beleömlesztette a véresen fájdalmas dilettantizmus regényébe . . . 
(7. Nap RTV III.: 5.: 2.) = A művészetről és a művészéletről 
való kaján és szemérmes tudását beleömlesztette a véresen f á j -
dalmas dilettantizmus regényébe . . . 

— Vállaljuk a megrendelt áru házhoz szállítását jutányos áron. Kö-
vetelje áruinkat! (7 Nap RTV III.: 13.: 11.) — = Vállaljuk a meg-
rendelt árunak jutányos áron való házhoz szállítását. Kérje áru-
inkat! 

— Játékfilm, utána vita a látott filmek alapján (7 Nap RTV IV.: 
51.: 9.) = Játékfilm, utána a látott film alapján való vita (követ-
kezik). 

— A bíró ideiglenes munkára más szabálysértési szervbe, csak sa-
ját beleegyezésével és egy naptári évben legfeljebb hat hónapra 
rendelhető ki. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = A bíró más szabálysér-
tési szervben való ideiglenes munkára csak saját beleegyezésével 
és egy naptári évben legfeljebb hat hónapra rendelhető ki. 

— A belső ügyvitel felöleli ( . . . ) a gondoskodást arról, h o g y . . . 
(VSZAT Hiv. L. 1979.) = A belső ügyvitel felöleli ( . . . ) az arról 
való gondoskodást, hogy . . . 

— A belső ügyrendi szabályzat ( . . . ) szabályozza: . . . a nyilvános-
ság tájékoztatását a szerv m u n k á j á r ó l . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) 
= A belső ügyrendi szabályzat ( . . . ) szabályozza: . . . a nyilvá-
nosságnak a szerv munkájáról való tá jékoz ta tásá t . . . 

— A községi képviselő-testület határozatot hozott a Községi Be-
ruházási Alap eszközeinek átruházásáról egyes társult munka 
alapszervezeteinek (VB-HL 73.: 14.: 96.) = A községi képviselő-
testület határozatot hozott a Községi Beruházási Alap eszközei-
nek egyes társultmunka-alapszervezetekre való átruházásáról. 
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A japán Nippon Steel Co. társaság közölte, hogy tárgyalásokat 
folytat acélgyár-felszerelés kiviteléről a Szovjetunióba és az 
NDK-ba. (MSZ, 1979. aug. 24.: 7.) = A japán Nippon Steel Co. 
társaság közölte, hogy tárgyalást folytat acélgyár-felszerelésnek 
a Szovjetunióba és az NDK-ba való kiviteléről. 
A külföldön kibocsátott és külföldön vagy Vajdaság SZAT-ban 
forgatható váltó után az adót e díjtétel szerint kell leróni , . . . , 
tekintet nélkül arra, hogy az ilyen váltó után külföldi jogsza-
bályok szerint már lerótták-e az adót vagy i l le téket , . . . (VSZAT 
Hiv. Lp. 1979.) = A külföldön kibocsátott és külföldön vagy 
Vajdaság SZAT-ban forgatható váltó után az adót e díjtétel sze-
rint kell leróni , . . . , arra való tekintet nélkül, hogy az ilyen váltó 
után külföldi jogszabályok szerint már lerótták-e az adót vagy 
i l le téket , . . . 
A községi képviselő-testület elfogadta a Belgrádi Bank verbászi 
fiókja szervezési és ügyviteli összehangolásáról szóló tájékoztatót 
az alkotmányfüggelékek idevonatkozó rendelkezéseivel. (VB-HL 
73.: 13.: 91.) = A községi képviselő-testület elfogadta a Belgrádi 
Bank verbászi fiókjának az alkotmányfüggelékek idevonatkozó 
rendelkezéseivel való szervezési és ügyviteli összehangolásáról 
szóló tájékoztatót. 
Gazdasági redszerünk fő irányelvei között első helyen kell emlí-
tenünk a termelőeszközök feletti társadalmi tulajdont, illetve 
szélesebb értelemben a társadalmi tulajdont a munka és a gaz-
dálkodás minden anyagi tényezője felett. (MAR-SZÖ: 81.) = Gaz-
dasági rendszerünk fő irányelvei között első helyen kell említe-
nünk a termelőeszközök feletti társadalmi tulajdont, illetve tá-
gabb értelemben a munka és a gazdálkodás minden anyagi té-
nyezője felett való (feletti) társadalmi tulajdont. 
Közgazdaságunk és gazdaságpolitikánk alapelvei közé kell sorol-
nunk annak nyitott voltát a világgazdaság felé. (MAR-SZÖ: 82.) 
= Közgazdaságunk és gazdaságpolitikánk alapelvei közé kell so-
rolnunk a világgazdaság felé való nyitott voltát. 
. . . önigazgatási megegyezés és társadalmi megállapodás a ter-
melés és forgalom fejlesztéséről meg a társult munka integráció-
járól . . . (MAR-SZÖ: 83.) = a termelés és a forgalom fejleszté-
séről meg a társult munka integrációjáról való önigazgatási meg-
egyezés és társadalmi megállapodás . . . 
. . . a szabad versengés fejlesztése a p i a c o n . . . (MAR-SZÖ: 83.) 
= a piacon való szabad versengés fe j lesz tése . . . 
Kezdetben . . . átmenetileg tagadtuk a piac szerepét a szocialista 
jellegű gazdaságban . . . (MAR-SZÖ: 83.) = Kezdetben . . . tagad-
tuk a piacnak a szocialista jellegű gazdaságban való (betöltött) 
sze repé t . . . 
az egymás közti viszonyok megállapítását <a munkában . . . (MAR-
SZÖ: 86.) = a munlkában való egymás közti viszonyok megálla-
pítását 
. . . közös fellépés a piacon . . . (MAR-SZÖ: 89.) = a piacon való 
közös fellépés . . . 



H a . . . valamely társadalom több pénzeszközt tesz félre akku-
mulációra . . ., akkor az adott pillanatban kevesebb pénz marad 
a lakosság életszintjének növekedésére az elkövetkező időszak-
ban. (MAR-SZÖ: 96.) — H a . . . valamely társadalom több pénz-
eszközt tesz félre akkumulációra . . . , akkor az adott pillanatban 
kevesebb pénz marad a lakosság életszínvonalának az elkövet-
kező időszakban való növelésére. 
A holt munka elve kedvezően hat a dolgozó gazdasági és szociá-
lis biztonságának erősödésére is a társult munka folyamatában. 
(MAR-SZÖ: 97.) = A holt munka elve kedvezően hat a dolgozó 
gazdasági és szociális biztonságának a társult munka folyamatá-
ban való erősödésére. 
. . . tekintettel arra, hogy a kapacitások kihasználtsági fokának 
növe lése . . . (MAR-SZÖ: 98.) = . . . arra való tekintettel, hogy a 
kapacitások kihasználtsági fokának növelése . . . 
A logaritmustáblát fe lhasznál juk: . . . b) a numerus meghatáro-
zására ismert logiritmusából. (MAT II.: 98.) = A logaritmustáblát 
fe lhasznál juk: . . . b) a numerusnak ismert logaritmusából való 
meghatározására. 
A logaritmus segítségével tehát a 6-odik gyök értékének meg-
határozását egyszerű műveletekre vezettük le: osztásra 6-tal és 
a logaritmus, illetve a numerus megállapítására a logaritmus-
táblából . . . (MAT II.: 99.) — A logaritmus segítségével tehát a 
hatodik gyök értékének meghatározását egyszerű műveletekre 
vezettük vissza: hattal való osztásra és a logaritmusnak, illetve 
a numerusnak a logaritmustáblából való megállapítására . . . 
Tekintettel azonban a befogó közelítő é r t é k é r e . . . (MAT II.: 109.) 
= Azonban a (befogadó közelítő értékére való tekintettel. 
Tekintettel arra, hogy . . . sin x = O . . . (MAT II.: 131.) = Arra 
való tekintettel, hogy . . . sin x = O . . . 
A cosinus- és sinusfüggvény növekedését és csökkenését figye-
lemmel kísérve az egységsugarú körön a következőket állapít-
hat juk meg: . . . (MAT II.: 134.) = Figyelemmel kísérve a cosi-
nus- és sinusfüggvénynek az egységsugarú körön való növeke-
dését és csökkenését, a következőket állapíthatjuk m e g : . . . 
. . . az elektromágneses hullámok terjedési sebessége légüres tér-
ben . . . (FIZ II.: 18.) = . . . az elektromágneses hullámoknak lég-
üres térben való terjedési sebessége . . . 
Mekkora a test integrális sugárzóképessége az abszolút nullán? 
(FIZ II.: 54.) = Mekkora a testnek az abszolút nullán való in-
tegrális sugárzóképessége? 
A kvantumfizika sikeresen megmagyarázta az atom stabilitását 
az alapál lapotban, . . . (FIZ II.: 55.) = A kvantumfizika sikeresen 
megmagyarázta az atomnak az alapállapotban való s tabi l i tásá t . . . 
Figyeld meg a tér szerkesztését, az alakok és tárgyak elrendezé-
sét és viszonyát egymáshoz. . . ! (MŰV I.: 89.) = Figyeld meg a 
tér szerkesztését, az alakok és tárgyak elrendezését és egymáshoz 
való viszonyát. . .! 
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— A tüzelés térdelő, ülő és álló helyzetből ugyanúgy történik, mint 
ahogy azt a fekvő helyzetnél leírtuk. (HONV I.: 81.) = A tér-
delő, ülő és álló helyzetből való tüzelés ugyanúgy történik, mint 
ahogy a fekvő helyzetnél leírtuk. 

— A tüzelés mozgó célokra előretartással történik. (HONV I.: 83.) 
= A mozgó célokra való tüzelés előretartással történik. 

II. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek a levő ige-
névvel alkotott szerkezet felel meg: 

— A bácspalánkai községben, ahelyett, hogy növekedne, mind ke-
vesebb a földműves a Kommunista Szövetségben. (Kommunista: 
XI.: 601.: 8.) = A (bács)palánkai községben, ahelyett, hogy nö-
vekedne a számuk, mind kevesebb a Kommunista Szövetségben 
levő földműves. 

— . . . a kötvények a betétkönyvön növelik a betét összegét! (MSZ, 
1980. márc. 7.: 10.) = (A lekötött) kötvények növelik a betét-
könyvön levő pénz összegét. 

— A térbeli f o r m a . . . két alapvető módon jön létre: mint tömeg a 
térben s mint tér a tömegben. (MÜV I.: 18.) = A térbeli for-
ma . . . két alapvető módon jön létre: mint a térben levő tömeg 
s mint a tömegben levő tér. 

III. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek -i képzővel el-
látott melléknévvel akotott jelzős szerkezet felel meg: 

— A történet egy isztriai horvát család viszontagságairól szól az 
olasz megszállás alatt (7 Nap RTV IV.: 51.: 6.) = A történet egy 
isztriai horvát családnak az olasz megszállás alatti viszontagsá-
gairól szól. 

— A világszervezet székhelyén már napok óta nem hivatalos kon-
zultációk folynak az elnemkötelezettek küldöttségei között ar-
ról, hogy az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán hogyan hangolják 
össze tevékenységüket a havannai csúcsértekezlet után. (MSZ, 
1979. szept. 28.: 1.) = A világszervezet székhelyén már napok 
óta nem hivatalos konzultációk folynak az elnemkötelezettek 
küldöttségei között arról, hogy az ENSZ Közgyűlésének üléssza-
kán hogyan hangolják össze a havannai csúcsértekezlet utáni 
tevékenységüket. 

— . . . az eljárás egyes személyek ellen különválasztható. (VSZAT 
Hiv. L. 1979.) = . . . az egyes személyek elleni eljárás külön-
választható. 

— A szülő, illtve a gyám részéről gyakorlandó fokozott felügyeletet 
akkor kell kimondani, ha a szülők, illetve a gyám elmulasztotta 
a felügyelet gyakorlását a fiatalkorú felett, de e felügyeletet el 
tudja végezni. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = A szülő, illetve a gyám 
részéről gyakorlandó fokozott felügyeletet akkor kell kimondani, 
ha a szülő, illetve a gyám elmulasztotta a fiatalkorú feletti fel-
ügyelet gyakorlását, de e felügyeletet el tudja végezni. 

— . . . szervezettebb formában lássanak hozzá a káderstruktúra meg-
változtatásához a község területén. (VB-HL 73.: 13.: 91.) = 



. . . szervezettebb formában lássanak hozzá a községi káderstruk-
túra megváltoztatásához. 

— A harmadik napirendi pont keretében a községi képviselő-testü-
let elfogadta a község és az iskolafenntartó közösség költségve-
tési bevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatót az év első kilenc 
hónapjában. (VB-HL 73.: 13.: 91.) = A harmadik napirendi pont 
keretében a községi képviselő-testület elfogadta a község és az 
iskolafenntartó közösség költségvetési bevételeinek kilenc havi 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 

— A vadászmódra való tüzeléskor megállás nélkül a következő mó-
don járunk el: . . . (HONV L: 75.) = A megállás nélküli vadász-
módra való tüzeléskor a következő módon járunk e l : . . . 

— San Gimignano, város Olaszországban . . . (MŰV I.: 68.) = San 
Gimignano olaszországi város . . . 

IV. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek befejezett tör-
tenésű melléknévi igeneves szerkezet felel meg: 

— Európában 1959-ben a Philips és a Grundig cég szinte egyidejű-
leg dobta piacra zsebdiktafonjait tranzisztoros áramkörökkel 
és kisméretű szalagkazettákkal. (7 Nap RTV III.: 43.: 2.) = Euró-
pában, 1959-ben a Philips és a Grundig cég szinte egyidejűleg 
kezdte forgalmazni tranzisztoros áramkörökkel és kis méretű 
szalagkezettákkal ellátott zsebdiktafonjait. 

— Szeretnénk többet hallani Tito elnök rendkívül élénk tevékeny-
ségéről az el nem kötelezett országok körében. (MSZ, 1979. okt. 
12.: 2.) = Szeretnénk többet hallani Tito elnöknek az el nem 
kötelezett országok körében kifejtett rendkívül élénk tevékeny-
ségéről. 

— Kosovo SZAT küldöttsége, Xhavid Nimani vezetésével tegnap 
hazaérkezett a Dagesztáni Autonóm Szovjet Szocialista Köztársa-
ságból. (MSZ, 1979. szept. 30.: 2.) = Kosovo SZAT-nak Xhavid 
Nimani vezette küldöttsége tegnap hazaérkezett a Dagesztáni 
Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságból. 

— . . . a magyarázat az infravörös sugárzás tartományában kielé-
gítő volt. (FIZ II.: 49.) = . . . az infravörös sugárzás tartományá-
ban adott magyarázat kielégítő volt. 

— A bizonyítás másik m ó d j a : . . . (a szorzás disztributív törvénye 
az összeadásra vonatkoztatva) (MAT I.: 138.) = A bizonyítás má-
sik módja: . . . (a szorzásnak az összeadásra vonatkoztatott diszt-
ributív törvénye). 

V. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek birtokos szer-
kezet felel meg: 

— A kivitel 30 százalékos növekedése az iparban mindenképpen 
figyelemre méltó e r e d m é n y . . . (MSZ, 1980. jan. 30.: 4.) = Az 
ipar kivitelének 30 százalékos növekedése mindenképpen figye-
lemre méltó eredmény . . . 

— Ismertesd a legfőbb ellentmondásokat az önigazgatású szocia-
lista társadalom építése során! (MAR-SZÖ 59.) = Ismertesd az 
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önigazgatású szocialista társadalom építésének legfőbb ellent-
mondásait! 

— Az idegen befolyástól való mentesülés a tájékoztatásban minden 
el nem kötelezett és fejlődő ország elsődleges f e l a d a t a . . . (MSZ, 
1979. okt. 12.: 3.) = A tájékoztatásnak az idegen befolyástól való 
mentesítése minden el nem kötelezett ország elsődleges felada-
t a . . . 

VI. A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetet szórendi változ-
tatással lehet átalakítani: 

— 1932-ben egy tanítónő tele ambíciókkal hazatér szülőfalujába. 
(7 Nap RTV III.: 5.: 9.) = 1932-ben egy tanítónő ambícióval 
tele tér haza szülőfalujába. 

— Tévéjavítást vállalok szavatossággal a helyszínen. (MSZ, 1979. 
szept. 2. 24.) = Tévéjavítást a helyszínen vállalok, szavatossággal. 

— Kezdeményezést az Akadémia tagjává való megválasztásra tár-
sultmunka-szervezetek, más szervezetek és közösségek indíthat-
nak. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = Az Akadémia tagjává való1 meg-
választásra társultmunka-szervezetek, más szervezetek és közös-
ségek indíthatnak kezdeményezést. 

— Ajánlatot az eljárás megindítására ( . . . ) beadhat minden érdekelt 
szervezet . . . (BE-HL 73.: 1.: 26.) = Az eljárás megindítására 
minden érdekelt szervezet adhat be a ján la to t . . . 

— . . . a községi képviselő-testület elfogadta a dolgozók szakképzett-
ség szerinti elemzését a község társult munka alapszervezetei-
b e n . . . (VB-HL 73.: 13.: 91.) = . . . a községi képviselő-testület 
elfogadta a község társultmunka-alapszervezeteiben dolgozók 
szakképzettség szerinti e lemzését . . . 

— A Topolcanka együttese ( . . . ) jogot szerzett a szuper liga máso-
dik fokozatán való részvételre, a 7—12. helyért való vetélkedés-
re az országban. (MSZ, 1978. febr. 4.: 18.) = A Topolcanka együt-
tese ( . . . ) jogot szerzett a szuper liga második fokozatán való 
részvételre, az országban a 7—12. helyért való vetélkedésre. 

— . . . a kompozícióban egyensúlyba jut a nyitottság és a zártság, 
a magból való továbbterjeszkedés a külvilág felé s a határvona-
las megállapodás. (MÜV I.: 40.) == . . . a kompozícióban egyen-
súlyba jut a nyitottság és a zártság, a magból a külvilág felé 
való továbbterjeszkedés s a határvonalas megállapodottság. 

VII. Egyéb esetek: 
— Látványos műsor táncokkal, kosztümökkel és koreográfiával. (7 

Nap RTV V.: 10.: 3.) = Látványos táncos, kosztümös és koreog-
rafált műsor. 

— Szovjet és amerikai tudósok közös kutatásokkal próbálják meg-
állapítani a zsírok szerepét a szív vérellátási zavarainak kiala-
kulásában — a szívizominfarktus megfékezésére. (Szivárvány, 1980. 
jan. 30.: 11.) = Szovjet és amerikai tudósok közös kutatással 
próbálják megállapítani a zsíroknak a szív vérellátási zavarai-
nak kialakulásában való szerepét, hogy meg lehessen fékezni a 
izominfarktust. 
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Már utaltunk rá, hogy a szerbhorvát nyelvben gyakori a vonat-
kozó mllékmondat. A szerbhorvát nyelv használatának normái sze-
rint nemcsak azokat a mellékmondatokat lehet vonatkozónak tekin-
teni, amelyék leszűkítik a főmondat valamelyik mondatrészének a je-
lentését, hanem azokat is, amelyeknek nincsen determináló szerepük. 
Tehát a szerbhorvátban vonatkozó mondat lehet a jelző mondat, a hely-
határozói, az időhatározói és a módhatározói mellékmondat, az alanyi 
mellékmondat, valamint a mellérendelést kifejező, vonatkozó kötőszóval 
bevezetett mellékmondat is. 

A magyar nyelvben az igazi vonatkozó mondat a főmondat külön-
böző mondatrészét: jelzőjét, alanyát, állítmányát, határozóját, tárgyát 
fejezi ki. Az időbeli egymásutánt, kapcsolatot, ellentétet stb. kifejező 
vonatkozó kötőszós mondatok viszont nem igaziak. Az ilyen ál-vonat-
kozó mondatok idegen nyelvek (főleg a latin és a német) hatására ke-
rültek a magyar nyelvbe és szaporodtak el benne. A jugoszláviai ma-
gyar köznyelv eléggé bővelkedik ál-vonatkozó mondatokban. Itt számot-
tevő hatása volt és van a szerbhorvát nyelvnek. 

Az igazi vonatkozó mondatok közös sajátsága, hogy igei állítmá-
nyu.!:at (ha ez van bennük) rendszerint melléknévi igenévként lehet visz-
szahelyezni a főmondatba. Például: Beszéltem azzal a lánnyal, aki éne-
kelt. (jelzői mellékmodat) = Beszéltem az éneklő lánnyal.; Ez a lány 
volt az, aki énekelt, (alanyi mellékmondat) = Ez a lány volt az éneklő.; 
Ismerem azt, aki énekelt, (tárgyi mellékmondat) = Ismerem az éneklőt.; 
Ahhoz mentem látogatóba, aki énekelt, (határozói mellékmondat) = Az 
éneklőhöz mentem látogatóba, stb. 

A magyar nyelven beszélők és írók körében egyidőben az a nézet 
terjedt el, hogy eleve helytelen bármilyen vonatkozó mellékmondatot is 
használni. Ezek úgy vélték, hogy a magyar nyelv szellemének, termé-
szetének jobban megfelel a mellérendelés, mint az alárendelés. Ez per-
sze túlzás volt, hiszen rengeteg olyan közlés létezik, amelyet csak alá-
rendeléssel lehet kifejezni. Alárendelt mondatok a népnyelvben, a nyelv-
járásokban is vannak, és ezeknek tekintélyes része vonatkozó mellék-
mondat. A másik végletet képviseli az a szemlélet, amely a vonatkozó 
mellékmondatoknak mindenféle változatát elfogadhatónak tartja, még 
azokat is, amelyek a főmondattól független, önálló gondolattartalmat 
fejeznek ki. (Pl. Péter bement az áruházba, ahol vett egy barna nadrá-
got. — Péter bement az áruházba, és ott vett egy barna nadrágot.) Sem-
miképpen sem helyes, ha mellérendelő tartalmú vagy tartalmilag külön-
álló mondatokat vonatkozó névmás vagy vonatkozó határozószó köt ösz-
sze, elsősorban azért, mert így félreértésre kerülhet sor. 

Az igazi vonatkozó mondattal kapcsolatban kérdéses az utalószó 
használata. Ferenczy Géza szerint csakis akkor indokolt vonatkozó név-
mással vagy vonatkozó határozószóval összekötni a mondatokat, ha a 
főmondatban ott van a megfelelő utalószó, vagy legalábbis beleillik va-
lamilyen. Simonyi Zsigmond helyteleníti az utalószó elhagyását akkor, 
amikor a vonatkozó mellékmondat valamely személynek vagy dolognak 
lényeges vagy ismeretlen jegyét fejezi ki. Szende Aladár úgy vélekedik, 
hogy az utalószónak a kitevésére minden olyan alkalommal szükség 
van, amikor a mondatbeli viszonyok egyébként nem nyúj tanak elég 
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tájékoztatást, és a mellékmondat minősítése nélküle nem egyértelmű. 
Szerinte sokszor elegendő a határozott névelő is. Mindenesetre a hatá-
rozott névelőnek nemcsak a határozottá tétel a szerepe, hanem az álta-
lánosítás is. Ebben az esetben viszont nem helyettesítheti az utalószó-
ként használt mutató névmást, mert túlságosan kiszélesítené, tágra nyit-
ná a vonatkozás lehetőségeit. 

A jugoszláviai magyar köznyelvben a vonatkozó mellékmondat hasz-
nálata nem mindig indokolt, néha pedig helytelen (az utalószó hiánya 
vagy kongruencia-hiba miatt). A példáinkban található ál-vonatkozó 
mondatok zömét mellérendeléssel lehet helyrehozni. Néha külön mon-
datra van szükség a vonatkozó mellékmondat helyett. Előfordul az is, 
hogy kézenfekvőbb befejezett vagy folyamatos történésű melléknévi ige-
névvel egyszerűsíteni a vonatkozó szerkezetet. Számos esetben a hiányzó 
utalószó pótlására van szükség. Az is megtörténik, hogy a vonatkozó 
szerkezetben egyeztetési probléma merül fel. 

I. Mellérendelt mondat helyettesítheti a vonatkozó mellékmondatot: 
— Olasz film, amely az öregség pontos rajza. (7 Nap RTV: V.: 10.: 

3.) — Olasz film, az öregség pontos rajzát adja. 
— Az akciók összehangolása egyeztető munkacsoport segítségével 

történik, amelyet mindjárt meg is alakítottak. (MSZ, 1979. febr. 
2.: 6.) = Az akciók összehangolása egyeztető munkacsoport se-
gítségével történik, és ezt mindjárt meg is alakították. 

— Futballiskola, amely még csak papíron az. (MSZ, 1979. márc. 
13. 18.) = Futballiskola, de még csak papíron. 

— Így van ez a lakbérekkel is, amelyek július elseje óta szabadon 
alakulnak. (MSZ, 1979. aug. 2.: 2.) = Így van ez a lakbérekkel 
is, ezek július elseje óta szabadon alakulnak. 

— Fukushima japán város egyetemi kórházának orvosai közölték, 
hogy sikeres veseátültetést hajtottak végre, amelyhez — az or-
vostudomány történetében először — mesterséges vért használ-
tak. (MSZ, 1979. júl. 19.: 9.) = Fukushima japán város egyetemi 
kórházának orvosai közölték, hogy sikeres veseátültetést hajtot-
tak végre, és ehhez — az orvostudomány történetében először 
— mesterséges vért használtak. 

— . . . a lekötött kötvények után maximális kamat jár, amely 10 
százalékot tesz ki! (MSZ, 1980. márc. 7.: 10.) = . . a lekötött köt-
vények után maximális kamat jár, ez 10 százalékot tesz ki! 

— Tehetséges műfordítói-szakembereket kell nevelni, akikből jelen-
leg Kosovón hiány van (Kommunista, XI.: 606.: 7.) = Tehetsé-
ges műfordító szakembereket kell nevelni, ugyanis belőlük Koso-
vón jelenleg hiány van. 

— A Cseh Károly Alt. Isk. énekkara 1979. április 25-én 18 órai kez-
dettel hangversenyt rendez a színházteremben a nemzetközi gyer-
mekév alkalmából, amelyre szeretettel meghívjuk, (meghívó, 
1979. ápr. 25.) = A Cseh Károly Alt. Isk. énekkara 1979. április 
25-én 18 órai kezdettel hangversenyt rendez a színházteremben 
a nemzetközi gyermekév alkalmából, és erre szeretettel meghív-
juk. 
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— . . . a bíró felmentéséről csak akkor hozható határozat, ha előző-
leg lefolytatták az eljárást, amelyben megállapították a felmen-
tés o k a i t . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) = . . a bíró felmentéséről 
csak akkor hozható határozat, ha előzőleg eljárást folytattak el-
lene, és megállapították a felmentés o k a i t . . . 

— Akkor tekinthető, hogy az adókötelezett lényegesen több vagy 
kevesebb személyi jövedelmet valósított meg, amennyiben a be-
vételekben illetékes községi szerv megállapítja, hogy az év fo-
lyamán különféle tényezők hatással voltak az adókötelezett ügy-
vitelére, amelynek következtében a forgalom vagy csökkent vagy 
növekedett. (Z-HL VII.: 20.: 556.) = Akkor tekinthető úgy, hogy 
az adókötelezett lényegesen több vagy kevesebb személyi jöve-
delmet valósított meg, ha a bevételekben illetékes községi szerv 
megállapítja, hogy az év folyamán különféle tényezők voltak 
hatással az adókötelezett ügyvitelére, és emiatt a forgalom vagy 
csökkent vagy növekedett. 

II. Különálló mondat helyettesítheti a vonatkozó mellékmondatot: 
— Ezek az alkotóelemei a filmnek, amely a legszebb emberi kap-

csolatról és a minden korban jelenlevő, gátló tényezőkről kíván 
szó ln i . . . (7 Nap RTV V.: 10.: 3.) = Ezek a film alkotóelemei. 
A film a legszebb emberi kapcsolatról és a minden korban jelen-
levő, gátló tényezőkről kíván szó ln i . . . 

— Az Akadémia munkatestületi kötelékébe tartozó rendes tagokat 
és levelező tagokat a társadalmi elismerés megnyilvánulási for-
májaként állandó havi díj illeti meg, amelynek összegét az aka-
démia általános aktusa állapítja meg. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = 
Az akadémia munkatestületi kötelékébe tartozó rendes tagokat 
és a levelező tagokat a társadalmi elismerés megnyilvánulási for-
májaként állandó havi díj illeti meg. Ennek összegét az akadémia 
általános aktusa állapítja meg. 

— A Nemzeti Park területén levő erdőkkel való gazdálkodás a Nem-
zeti Park külön erőgazdasági kerettervével összhangban történik, 
amelyet a Végrehajtó Tanács jóváhagyásával a Fruska Gora 
Szervezet hoz meg. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = A Nemzeti Park 
területén levő erdőkkel való gazdálkodás a Nemzeti Park külön 
erdőgazdasági kerettervével összhangban történik. Ezt a keret-
tervet a Végrehajtó Tanács jóváhagyásával a Fruska Gora Szer-
vezet hozza meg. 

— A fénynek ezt a hatását fényelektromos hatásnak nevezzük, 
amelynek során a fény (vagy más elektromágneses sugárzás) 
hatására a testből elektronok lépnek ki. (FIZ II.: 52.) = A fény-
nek ezt a hatását fényelektromos hatásnak nevezzük. Ennek so-
rán a fény (vagy más elektromágneses sugárzás) hatására a test-
ből elektronok lépnek ki. 

— Az adott polinomok tényezőkre bontásakor gyakran felhasználjuk 
az ún. tagok csoportosítása ötletét, amit ugyancsak példán mu-
tatunk be. (MAT I.: 130.) = Az adott polinomok tényezőkre bon-
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tásakor gyakran felhasználjuk az ún. tagcsoportosítás ötletét. Ezt 
szintén példán mutat juk be. 

III Befejezett történésű melléknévi igenév helyettesítheti a vonatkozó 
mellékmondatot: 

— A rendőrség egy illegális játékbarlang után kutat, amelyet egy 
nagy teherautóban rendeztek b e . . . (MSZ, 1979. szept. 28.: 20.) 
= A rendőrség egy nagy teherautóban berendezett illegális já-
tékbarlang után ku ta t . . . 

— Ezt megelőzően a forradalom főügyésze beidézte Hasszán Nazi-
hot, az országos kőolajtársaság igazgatóját, akit iszlámellenes 
tettekkel vádolnak. (MSZ, 1979. szept. 30.: 2.) = Ezt megelőzően 
a forradalom főügyésze beidézte az iszlámellenes tettekkel vádolt 
Hasszán Nazihot, az országos kőolaj társaság igazgatóját. 

— A faljáró (sz.) Francia film, amely Marcél Aymé elbeszélése alap-
ján készült. (7 Nap RTV V.: 35.: 7.) = A faljáró (sz). Marcel 
Aymé elbeszélése alapján készült francia film. 

— A Nemzeti Park földjén és erdeiben, amelyet a Fruska Gora Szer-
vezet igazgat, :a vadállomány védelmére rezervátumok létesíthe-
tők. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = A Fruska Gora Szervezet igazgatta 
Nemzeti Parik földjén és erdeiben a vadállomány védelmére re-
zervátumok létesíthetők. 

— E formulák segítségével, amelyeket igazaknak tekintünk, ilyen 
következtetésekre ju tunk: . . . (MAT I.: 32.) = Ezeknek az igazak-
nak tekintett formuláknak a segítségével ilyen következtetések-
re ju tunk: . . . 

— A bizonyított tétel alapján mindezek az ekvivalenciák igazak. 
Ebből eredően igaz a következő ekvivalencia is, amelyet belőlük 
vezettünk l e : . . . (MAT I.: 157.) == A bizonyított tétel alapján 
mindezek az ekvivalenciák igazak. Ebből eredően igaz a belőlük 
levezetett következő ekvivalencia i s : . . . 

— Vajon a palota vázát az épület volumenjei szabták meg első-
sorban, vagy pedig a tér, melyet az építmények határolnak? 
(MŰV I.: 65.) = Vajon a palota vázát az épület volumenje szab-
ta meg elsősorban, vagy pedig az építmények határolta (által 
határolt) tér? 

IV. Folyamatos történésű melléknévi igenév helyettesítheti a vonat-
kozó mellékmondatot: 

— A rádió Bori Imre kiismonográfiáját mutat ja be, mely Fehér 
Ferencről szól. <7 Nap RTV V.: J0.: 6.) — = A rádió Bori Imré-
nek Fehér Ferencről szóló kismonográfiáját mutat ja be. 

— A film feketehumorral tűzdelt fantasztikus történet egy csoda-
szerről, amely f i a t a l í t . . . (7 Nap RTV V.: 10.: 8.) — A film feke-
tehumorral tűzdelt fantasztikus történet egy fiatalító csodaszer-
ről . . . 

— Figyeld meg a hatásokat is, melyek a forma jellegzetességéből 
következnek! (MŰV I.: 58.) = Figyeld meg a forma jellegzetes-
ségeiből következő hatásokat! 



— Van Gogh festményén az emberi alak s a háttér, amelyre rá-
rajzolódik, egészet képez ; . . . (MÜV I.: 51.) = Van Gogh fest-
ményén a háttér és a rárajzolódó emberi alak egészet képez; . . . 

— . . . valamennyi ilyen folyónak a halmaza, amelyek a Dunába 
ömlenek (MAT I.: 63.) = . . .a Dunába ömlő valamennyi folyó-
nak a halmaza. 

— Légüres térben (kivéve az első gyűrűt, amely itt kisugárzó an-
tennáként szolgál) az erővonalak kitöltik a gyűrű körüli egész 
t e re t , . . . (FIZ II.: 18.) = Légüres térben (kivéve az itt kisu-
gárzó antennaként szolgáló első gyűrűt) az erővonalak kitöltik 
a gyűrű körüli egész teret , . . . 

— Planck elsőnek jutott arra a következtetésre, hogy a szubsztan-
ciához hasonlóan, amely csak az elemi részecskékig (protonokig, 
neutronokig, elektronokig) osztható, az elektromágneses sugár-
zás energiája sem lehet kisebb egy pontosan meghatározott ér-
téknél. (FIZ II.: 50—51.) = Planck elsőnek jutott arra a követ-
keztetésre, hogy a csak az elemi részecskékig (proton, neutron, 
elektron) osztható szubsztanciához hasonlóan az elektromágneses 
sugárzás energiája sem lehet kisebb egy pontosan meghatározott 
értéknél. 

— A mennyiség(i) összehangolás azt jelenti, hogy megvan a relatív 
összhang a munkaszervezet minden egyes része között, amelyek 
elvégzik a feladatukat. (MAR-SZÖ 89.) = A mennyiségi össze-
hangolás azt jelenti, hogy megvan a munkaszervezetnek felada-
tát végző minden egyes része közötti relatív összhang. 

V. Pótolni kell a vonatkozó mellékmondatból hiányzó utalószót: 
— Az alkohol az egyetlen gazdaságos üzemanyag, amely jelenleg 

helyettesítheti a kőo la ja t , . . . (MSZ, 1979. júl. 14.: 9.) = Az al-
kohol az egyetlen olyan gazdaságos üzemanyag, amely jelenleg 
helyettesítheti a kőo la ja t , . . . 

— Mintegy 3500 tűzoltó, katona és rendőr oltja a hatalmas erdő-
tüzet, amely hatezer hektáron terjedt ki Délkelet-Franciaország-
ban, Marseille-től északra. (MSZ, 1979. júl. 13.: 9.) — Mintegy 
3500 tűzoltó, katona és rendőr oltja azt a hatalmas erdőtüzet, 
amely hatezer hektáron terjedt ki Délkelet-Franciaországban, 
Marseille-től északra. 

— Az épületre, amelyben a szabálysértési szerv el van helyezve, ki 
kell írni a szerv elnevezését. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = Arra az 
épületre, amelyben a szabálysértési szerv el van helyezve, ki kell 
írni a szerv elnevezését. 

— . . . lemondhat erről a jogáról, ha ismeri a nyelvet, amelyen a 
szabálysértési eljárás folyik. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = . . . le-
mondhat erről a jogáról, ha ismeri azt a nyelvet, amelyen a 
szabálysértési eljárás folyik. 

— Az elzárásnak a végrehajtását, amelyre a pénzbírságot átváltoz-
tatták, meg kell szakítani, ha . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) = An-
nak az elzárásnak a végrehajtását, amelyre a pénzbírságot át-
változtatták, meg kell szakítani, ha . . . 
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— Ha a törvényben, amely előírja a szabálysértést . . . (VSZAT Hiv. 
L. 1979.) = Ha abban a törvényben, amely előírja a szabály-
sértést . . . 

— A kárért, amelyet a bíró törvényellenes munkájával a polgárok-
nak vagy a jogi személyeknek okoz , . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) = 
Azért a kárért, amelyet a bíró törvényellenes munkájával a pol-
gároknak vagy a jogi személyeknek okoz , . . . 

— Az adókötelezett, az ingatlanok és jogok forgalmi adójáról szóló 
Törvény 24. szakaszának 1. bekezdése értelmében köteles, hogy 
az igazolásra, amely alapján történik az ingatlan eladásának, 
vagy cseréjének jogi rendezése, feltüntesse az ingatlan szerzé-
sének idejét és módját. (Z-HL VIII.: 20.: 553.) = Az adókötele-
zett, az ingatlanok és jogok forgalmi adójáról szóló törvény 24. 
szakaszának 1. bekezdése értelmében, arra az igazolásra, amely 
alapján az ingatlan eladásának vagy cseréjének jogi rendezése 
történik, köteles feltüntetni az ingatlan szerzésének idejét és 
módját. 

— személyek, akik másolással és sokszorosítással foglalkoznak (Z-HL 
VIII.: 20.: 543.) = azok a személyek, akik másolással ós sokszo-
rosítással foglalkoznak. 

— A kép, melyet most nézünk, az akadémikus giccsnek a példája. 
(MÜV I. 50.) = Az a kép, melyet most nézünk, az akadémikus 
giccsnek a példája. 

— Valójában nincs semmiféle valóságos kapcsolat a „vegyen nad-
rágot!" közlés és a mód között, ahogyan azt megfogalmazták. . . 
(MŰV I.: 49.) = Valójában nincs semmiféle valóságos kapcsolat 
a »vegyen nadrágot!" közlés és az a mód között, ahogyan meg-
fogalmazták . . . 

— . . . mindez szerves eredménye egy több rétü organizációnak, 
amely magában foglal minden ecsetvonást, s azoknak kisebb egy-
ségekben való egyesülését , . . . (MÜV I.: 51.) == . . . mindez szerves 
eredménye egy olyan többrétű organizációnak, amely magában 
foglal minden ecsetvonást s az ecsetvonásóknak kisebb egysé-
gekben való egyesülését , . . . 

— A társadalmi termék értékébe beszámítódnak bizonyos szolgál-
tatások is, amelyeknek termelési jellegük v a n . . . (MAR-SZÖ 91.) 
= A társadalmi termék értékébe beszámítódnak bizonyos olyan 
szolgáltatások is, amelyeknek termelési jellegük van (vagy: bizo-
nyos termelési jellegű szolgáltatások i s ) . . . 

— önindukció létrejön minden alkalommal, amikor az áramkört 
megszakítjuk és zárjuk . . . (FIZ II.: 12.) = önindukció létrejön 
minden olyan alkalommal, amikor az áramkört megszakítjuk és 
zárjuk . . . 

VI. Egyeztetni kell a mellékmondatot és a főmondatot: 
— Azok a háztartások, akiknek a családtagonkénti jövedelme nem 

haladja meg a 2000 d i n á r t , . . . (MSZ, 1979. jún. 30.: 7.) = Azok 
a háztartások, amelyeknek a családtagonkénti jövedelme nem 
haladja meg a 2000 dinárt, . . . 
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— A párizsi fellebbviteli bíróság elrendelte a francia könyvkiadói-
naik, akik meg akarják jelentetni Hitler német náci vezér hírhedt 
könyvének, a Mein Kampnak egy újabb kiadását, hogy a könyv-
höz kötelezően mellékelniük kell egy szövegmagyarázatot, amely-
ben figyelmeztetnek a szöveg fajelméletet tartalmazó veszélyére. 
(MSZ, 1979. júl. 15.: 11.) — A párizsi fellebbviteli bíróság elren-
delte azoknak a francia könyvkiadóknak, amelyek meg akarják 
jelentetni Hitler német náci vezér hírhedt könyvének, a Mein 
Kampfnak egy újabb kiadását, hogy a könyvhöz kötelezően mel-
lékelniük kell egy szövegmagyarázatot, amelyben felhívják a fi-
gyelmet arra a veszélyre, hogy a szöveg fajelméletet tartalmaz. 

VII. A vonatkozó mellékmondatot ú/ű képzős melléknévvel alkotott 
szerkezet helyettesítheti: 

— S ehhez csatolódik még a Gazdasági Nyilatkozat szövege, amely-
nek terjedelme harminc sűrűn gépelt oldal. (MSZ, 1979. szept. 2.: 
1.) = S ehhez csatolódik még a Gazdasági Nyilatkozatnak har-
minc sűrűn gépelt oldal terjedelmű szövege. 

A magyar nyelvnek egyik legjellemzőbb ősi finnugor sajátsága, hogy 
gyakran használ igeneves szerkezetet, olyankor is, amikor az indoeuró-
pai nyelvek jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetet vagy mellék-
mondatot használnak. Az indoeurópai nyelvekben a particípiumos szer-
kesztésmód viszonylag ritka, viszont a finnugor nyelvek mondatszer-
kesztésének és nyelvi logikájának szerves része. 

A rokon nyelvekben, elsősorban a vogulban és az osztyákban a mel-
néknévi igenév használata sokkal szerteágazóbb, mint a mai magyarban. 
Például az obi ugor nyelvekben igen gyakori az a szerkezet, amelyben 
az előtag az igenévi szerkezetnek (és transzformjának, a vonatkozó mel-
lékmondatnak) az alanya, a jelzett szó pedig az igenévvel kifejezett tör-
ténés helyét, idejét stb. határozza meg. Vogul: Am janimém usémné 
(VNGy. IV., 341.) = a városba, melyben felnövekedtem. Osztyák: kurar) 
xo manti jos (Osztj. NGy. 190.) = gyalogos ember járó út. A magyarban 
csupán néhány állandó szókapcsolatban, összetett szóban található ilyen 
szerkezet: farkasordító hideg, keresztjáró napok, kakasülő stb. 

Az obi ugor nyelvekben lépten-nyomon olyan igeneves szerkezetek-
re bukkanhatunk, amelyeket magyarul csak mellékmondattal adhatunk 
vissza, vagy a megfelelő magyar igeneves szerkezet szokatlan mai nyelv-
érzékünknek. Íme néhány vogul példa: kwan-minem kit khum (VNGy. 
169.) — a kiment két ember; netá tulmentem xumit (VNGy. I, 13.) = 
— az a férfi, aki nejét elrabolta; sis sakwi poel (VNGy. I, 13.) = 
szopta falu (az a falu, ahol kisded korában szopott); amki mim mámt 
(VNGv. IV.. ^4.) = azon a helyen, ahova adtalak; totim aula-nupel 
(VNGy. II.. 122.) = afelé a tájék felé, amelyről hozták stb. 

A magyar nyelv történetének korábbi szakaszaiban a particípiumos 
szerkesztésmód elterjedtebb, általánosabb volt, mint ma. Nemcsak a vé-
letlennek köszönhető, hogy a nyelvemlékeinkben fennmaradt szintagmák 
közül a legrégibb éppen igeneves szerkezet: feheruuaru rea meneh hodu 
utu rea (a Fehérvárra menő hadi útra) (Tih. Al.). A Halotti Beszédben 
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(a latin nyelv nyilvánvaló hatása ellenére) szintén található melléknévi 
igenévvel alkotott szerlkezet: mend paradisumben uolov gimilcictul (a Pa-
radicsomban levő minden gyümölcstől = mindattól a gyümölcstől, amely 
a Paradicsomban van). A XV—XVI. század íróinak nyelvében mellék-
mondat helyettesítésére vagy jelzői értékű határozónak a főnévi alap-
taghoz való kapcsolására előfordul melléknévi igeneves szerkezet, illet-
ve melléknév, de használata nem általános: bika bőrből alkotott osto-
rokkal (Bécsi K.); méltán való csudálatba (Bécsi K.); kézzel tapogatott 
haját (Istvánfi Pál: História regis Volter, 1539.); a város falán való őrizők 
(Gyulai István: Salamonnak legfeljebb való éneke, 1551.) stb. Minél in-
kább kezd önállósulni a magyar nyelvű írásbeliség a latintól, annál na-
gyobb lesz az igeneves szerkezet megterheltsége. A XVII. századi magyar 
írók már általánosan használják: az szegény községnek esztendeig való 
fizetése (EV 52.); puskával és nyíllal való lövöldözésben (EV 50.); az 
uraktól rendeltetett dajkájuk (EV 52.); az gyönyörűség halászó világ 
fiainak (SZMA 292.); az frissen öltöző gazdagban (SZMA 293.); teve-
szőrből csénált köntöst (SZMA 299.); az Sidókhoz írott levél (SZMA 
300.) stb. A korabeli íródeákok, a magyar nyelvű hivataliság előfutárai 
elég gyakran éltek ezzel a kifejezési formával (eseményrögzítő feljegy-
zéseik, leveleik, végrendelet-szövegeik stb. már nem latinból készült 
fordítások, hanem magyar eredetiek); az eoleohe walo feold (Nagy-
szőllős); kywwl walo ember (Debrecen); Az Bor Égetők Rend tartasa 
felöl való vegezes (Debrecen); az w attaytul maradoth hazbul (Jászó); 
Z. Gergel nap utan Való chötörtökönj (Tiszavarsány); Az meg mondot 
földet, és retet (Tiszavarsány) stb. vö. PAPP) 

A német nyelv térhódításával ismét kezd háttérbe szorulni a parti-
cípiumos szerkesztésmód, a nyelvtanírók szükségtelennek tar t ják a való 
igenév használatát, és elhagyását javasolják. Az igeneves szerkezetek 
számát csökkentette az a körülmény is, hogy egyes, jelzői szerepben 
használt ragos és névutós határozók felvették az -i vagy az -s mellék-
névképzőt és így fölöslegessé vált az igenévnek a határozó és a főnévi 
alaptag közötti közvetítése. Pl. itt való = itteni, rend kívül való = rend-
kívüli, eddig való hajlék = eddigi hajlék, magán való élet = magános 
élet stb. A nyelvújítás idején szinte divathóbort volt az -i képzővel mel-
léknevesített határozók alkalmazása. Annyira mentek a dologban, hogy 
még a határozóragos főneveket is melléknevesítették. Az efféle alako-
kat azonban később elvetette a nyelvszokás, nem sikerült meggyökere-
sedniük. Emellett a való-k számát csökkentette a levő elterjedése is. 
A való és a levő közt idővel némi jelentésmegoszlás is létrejött: zseb-
be való kés (szokásos hely viszony) = bicska; zsebben levő kés (alkalmi 
helyviszony) = olyan kés, amelyik a zsebben van. 

A mai magyar nyelvben a melléknévi igenévnek mindhárom alakja 
(a folyamatos, a befejezett és a beálló történésű) előfordulhat igeneves 
szerkezetben. A befejezett történésű szinte valamennyi mellékmondat-
fajtával egyenértékű igeneves szerkezetben előfordulhat, a folyamatos 
és a beálló történésű viszont rendszerint csak jelzői mellékmondatot he-
lyettesít. A melléknévi igeneves szerkezetek az indoeurópai mintára 
használt jelzői értékű hátravetett határozós és vonatkozó szerkezetek 
nyomása ellenére igen gyakoriak a mai magyar nyelvben. 
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A jugoszláviai magyar köznyelvben szintén elterjedt a melléknévi 
igeneves szerkezetek használata, habár a szerbhorvát nyelv hatására 
némileg korlátozottabb, mint az egyetemes magyar nyelvben. Megtör-
ténik, hogy a szerbhorvát nyelv szinkron interferenciája nyomán a ma-
gyar mondatba jelzői értékű hátravetett határozó kerül, vagy pedig vo-
natkozó mondat szorítja ki az igeneves szerkezetet. Számos esetben 
arról van szó, hogy a szerbhorvát nyelv csak eset-szerkezetet vagy pe-
dig vonatkozó mondatot használhat, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
magyarban is kötelező az említett szerkezetek használata. 

A melléknévi igeneves szerkezetek közül a jugoszláviai magyar köz-
nyelvben leggyakoribb a való-val alkotott szerkezet. Viszonylag meg-
terhelt a többi (levő, szóló stb.) folyamatos melléknévi igeneves szer-
kezet is. Nem sokkal marad le a folyamatos melléknévi igenévtől a be-
fejezett melléknévi igenév. A befejezett melléknévi igeneves szerkeze-
teik számát növelik az erdetileg alanyoa (igenévi — igei alaptagú), rész-
ben a birtokos szerkezetre, részben pedig a befejezett történésű mellék-
névi igeneves szerkezetre hasonlító átmeneti szószerkezetek (pl. a könyv 
említette példa). Találhatók kihagyásos melléknévi igeneves szerkezetek 
is (ezekben a szerkezettagok közti viszony jelöletlen, éppen az igenév 
hiányzik belőlük). A melléknévi igeneves szerkezetbe gyakran beépül 
más szerkezet is, birtokos, -i képzős melléknévi stb. Előfordulnak több-
szörös melléknévi igeneves szerkezetek is, két vagy több folyamatos vagy 
befejezett igenév alkotja őket: 

I. A való igenévvel alkotott szerkezet: 
— A rendszer állítólagos fogyatékosságaira való hivatkozás helyett 

ki kell élezni a felelősség kérdésé t , . . . (Kommunista, XI., 572.: 4.) 
— A gazdaság kiviteli képességének fokozása és a nemzetközi mun-

kamegosztásba(n) való szélesebb körű bekapcsolódás feltétele a 
dinamikus és stabil fejlődésnek és a gazdaság magasabb mű-
szaki-technológiai szintre való emelésének. (MSZ, 1979. szept. 28.: 
1.) 

— Feladatainak teljesítésével az Akadémia hozzájárul a nemzetek 
és a nemzetiségek egyenjogúságának a munka és az alkotás min-
den területén való megvalósításához. (VSZAT Hiv. L.) 

— Állapítsuk meg, hogy az adott valós leképezés kölcsönösen egy-
értelmű-e és halmazra való leképezés-e: . . . (MAT I.: 103.) 

— A vizuális valósághoz való viszonyulás szempontjából a múlt(nak) 
mely műalkotásai állnak legközelebb a felsoroltakhoz? (MŰV 
I.: 89.) 

— Az izometrikus leképezés a síknak síkra való olyan kölcsönösen 
egyértelmű leképezése, amelynél a szakasz képe egy vele egybe-
vágó szakasz. (MAT I.: 293.) 

— A puskával való lövészet módja és szabályai (HONV I.: 69.) 
— A racionális számokkal való műveletek (MAT I.: 141.) 
— Szerkesszük meg az ABCD rombuszt, ha adva v a n . . . egyik 

szög és a párhuzamos oldalak egymástól való távolsága! (MAT 
I.: 313.) 
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— Álló helyzetben való célzáskor a puskát úgy tart juk, hogy a tár 
a bal tenyerünkön feküdjön, bal könyökünk pedig a csípőnkre 
támaszkodjon. (HONV I.: 71.) 

— A további fejtegetések során igen jól tudjuk majd hasznosítani 
az összes valós számok halmazának a (—1, 0, 1) halmazra való 
leképezését. (MAT I.: 178.) 

— A munkatermelékenység lényege az élő munkával való takaré-
kosság. (MAR-SZÖ: 97.) 

— Már korábban hangsúlyoztuk, hogy egy számstruktúrának bővebb 
struktúrába való kiterjesztésekor mindig ügyelnünk kell arra, 
hogy az ú j struktúrában megőrizzük az eredeti struktúra fontos 
törvényszerűségeit. (MAT I.: 154.) 

— Ha azt akarjuk, hogy harc közben sikeresen eltaláljuk a célt, 
fontos, hogy gyorsan és pontosan meghatározzuk tőlünk való 
távolságát. (HONV I.: 72.) 

— . . . az N halmaznak E halmazra való kiterjesztésével kiküszö-
böljük az N halmaznak a kivonás műveletére vonatkozó fogya-
tékosságát . . . (MAT I.: 112.) 

— Fedezék mögül való céllövéskor olyan testhelyzetet foglalunk el, 
amely megfelel a fedezék magasságának; (HONV I.: 71.) 

— A vasútvonal rögtönzött aknával való aláaknázásának egyik mód-
ját a 171. ábra szemlélteti. (HONV II.: 112.) 

— A végtelen nem szakaszos tizedes törtekkel való műveletekről 
később fogunk tanulni. (MAT I.: 116.) 

II. Folyamatos történésű melléknévi igeneves szerkezet: 
— Illyés Gyulának a Balatonról szóló útikönyve alapján készült 

a film. (7 Nap RTV V.: 10.: 8.) 
— Országszerte alapos viták folynak Tito elvtársnak a kollektív 

munka és irányítás bevezetésére vonatkozó indítványáról. (Kom-
munista XI.: 572.: 1.) 

— A hazai brigádokhoz csatlakozik a Svédországban dolgozó mun-
kásaink gyermekinek egy csoportja,. . . (MSZ, 1979. júl. 13.: 9.) 

— Az átvett nyersdohányt a vajdasági dohánybeváltó állomások ke-
retében működő erjesztőkben fermentá l ják , . . . (MSZ, 1979. okt. 
12.: 4.) 

— A váltóhitellel kapcsolatos szolgáltatásokért járó térítés után kü-
lön tartományi forgalmi adó f ize tendő, . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— . . . a jelentés nem foglalja magába a Kerületi Bíróság munkáját 
elemző r é s z t . . . (VB-HL 73.: 13.: 91.) 

— A bajnokságban szereplő klubok képviselő(i) közül csupán ( . . . ) 
volt jelen. (MSZ, 1980. jan. 30.: 19.) 

— A nyáron légkondicionáló berendezésként működő rendszer fő al-
kotóeleme egy miniatürizált t u r b i n a , . . . (MSZ, 1979. júl. 14.: 9.) 

— Az e törvény hatályba lépésének napján forgalomban levő váltó-
űrlapok az elhasználásig érvényesek . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— Külföldi valutára szóló váltó után adót a váltóhitelnek az adó-
kötelezettség létrejöttének pillanatában érvényes árfolyam szerint 



dinárban kifejezett összege után kell fizetni. (VSZAT Hiv. L. 
1979.) 

— A fényelektromos hatás kísérleti tanulmányozására szolgáló kor-
szerű berendezést a 3. ábrán láthatjuk. (FIZ II.: 52.) 

— Vizsgáljuk meg ezeket a változókat tartalmazó monda toka t : . . . 
(MAT I.: 13.) 

— A forma indokolt egész, tehát a művészi alkotásoknak másolatok 
út ján történő önkényes kisebbítgetése és nagyítgatása mindig 
hamis viszonyulásból ered. (MÜV I.: 48.) 

— Valamely kifejezésben szereplő vá l tozók . . . (MAT I.: 10.) 
— . . . a keret a benne levő elektronokkal . . nem mozog . . . (FIZ 

II.: 15.) 
— A zárójelben levő polinom tovább már nem bontható. (MAT I.: 

130.) 
— A festőt munka közben ábrázoló felvétel alapján milyen követ-

keztetést vonhatsz le a kép létrejöttének mikéntjére vonatkozóan? 
(MÜV I.: 89.) 

— A metszetnek az unióra vonatkozó disztributív törvénye (MAT 
I.: 67.) 

-— Mivel a fotoáram erőssége a fotocellára vetődő fény erősségével 
a rányos , . . . (FIZ II.: 53.) 

— Köszönöttel fogadjuk majd az olvasóktól a tankönyv fogyatékos-
ságaira vonatkozó észrevételeket , . . . (MAT I.: 5.) 

III. Befejezett történésű melléknévi igeneves szerkezet: 
— Ezt a pénzt a thaiföldi—kambodzsai határ közelében elhelyezett 

kambodzsai menekültek megsegítésére fordítják. (MSZ, 1979. 
szept. 30.: 2.) 

— A Spartacus súlyemelői és cselgáncsozói például nem használták 
ki a nemzetközi együttműködés keretében már tavaly tervbe 
vett csereakció lehetőségét. (MSZ, 1980. jan. 30.: 19.) 

— Az 1. bekezdésben említett egységes váltóűrlapokat 1979. decem-
ber 1-éig kell forgalomba bocsátani. (VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— Az 1. bekezdésben említett intézkedés kimondásakor az elköve-
tőnek . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— Számítsuk k i . . a négyszög szemközti oldala által alkotott szög 
nagyságát! (MAT I: 311.) 

— Ilyen giccs például a bécsi székesegyháznak emléktárggyá (sou-
venir) kisebbített m á s a . . . (MÜV I.: 48.) 

— A feladatban feltett kérdésre ( . . . ) igenlő választ adhatunk. 
(MAT I: 112.) 

— Ha a körbe írt szögnek és a középponti szögnek ugyanaz az ív 
felel m e g , . . . (MAT I.: 302.) 

— A kvantumelmélet szerint a foton a fényforrás által kisugárzott 
elemi energiamennyiség. (FIZ II.: 51.) 

— . . . ugyanannak a diédernek minden ilyen merőleges síkkal ka-
pott szöge egybevágó egymással. (MAT I.: 287.) 

— . . . a törülközőre nyomtatott Mona Lisa giccs. (MÜV I.: 49.) 
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— A kifejezések az állandók és változók jelölésére használt szim-
bólumok, . . . (MAT I.: 10.) 

IV. Alanyos — melléknévi igeneves átmeneti szerkezet: 
— Következetesen a közgyűlés meghatározta úton (MSZ, 1979. aug. 

24., 19.) 
— A vietnami állam- és pártvezetőség meghívására tegnap megér-

kezett Hanoiba a Todor Zsivkov vezette bolgár állam- és párt-
küldöttség. (MSZ, 1979. szept. 30.: 2.) 

— Hasonlítsd össze a három muzsikus elfoglalta teret környezetük 
terével! (MÜV I.: 89.) 

— A vizsgált probléma keltette matematikai gondolkodás (MAT I.: 
52.) 

— A vízszintes elemek képezte egész az u ra lkodó ; . . . (MÜV I.: 9.) 
— A tagolódás a Michelangelo ábrázolta emberi test anatómiai le-

hetőségein alapszik. (MŰV I.: 41.) 

V. Kihagyásos melléknévi igeneves szerkezet: 
— Az ünnepre készülés külső jelei alig látszanak. (MSZ, 1979. okt. 

12.: 4.) = Az ünnepre való készülés külső jelei alig látszanak. 
— Még a villanypóznák ezüstösre festése is hétköznapilag hat. (MSZ, 

1979. okt. 12.: 4.) = Még a villanypóznáknak ezüstösre való fes-
tése is hétköznapilag hat. 

— A sérült hordágyra helyezésének még több módja van a szállí-
tók számától, a sérülés jellegétől, helyétől és súlyosságától füg-
gően. (HONV I.: 150.) = A sérült hordágyra való helyezésének 
még több módja van, a szállítók számától, a sérülés jellegétől, 
helyétől és súlyosságától függően. 

— A polinomok tényezőkre bontása (MAT I.: 125.) = A polinomok 
tényezőkre való bontása. 

— . . . igen bonyolult ingadozások keletkeznek itt a színek egymásra 
hatásában. (MŰV I.: 14.) = . . . igen bonyolult ingadozások kelet-
keznek itt a színeknek egymásra való hatásában. 

— A sérültek kézen szállításának minden módja nagyon megeről-
tető, ezért nem alkalmazható nagyobb távolságon. (HONV I.: 
149.) = A sérültek kézen való szállításának minden módja na-
gyon megerőltető, ezért nem alkalmazható nagyobb távolságon. 

VI. Birtokos szerkezettel kombinált melléknévi igeneves szerkezet: 
— A felvétel az ELO 1978-ban Wimbledonban megtartott hangver-

senyén készül t , . . . (MSZ, 1979. szept. 28.: 20.) == A felvétel az 
ELO-nak 1978-ban, Wimbledonban megtartott hangversenyén ké-
szült, . . . 

— A kvantumok formájában történő fénysugárzást a kvantumfizi-
ka az elektron magasabb energiaszintről alacsonyabb energia-
szintre, az elnyelés folyamatát pedig az elektron alacsonyabb 
energiaszintről magasabb energiaszintre való átmenetével magya-
rázza. (FIZ II.: 55.) = A kvantumok formájában történő fény-
sugárzást a kvantumfizika az elektronnak magasabb energiaszint-
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ről alacsonyabb energiaszintre, az elnyelés folyamatát pedig az 
elektronnak alacsonyabb energiaszintről magasabb energiaszintre 
való átmenetével magyarázza. 

— Általában monomoknak mondjuk ( . . . ) az ilyen kifejezések egy-
mással vagy valamely állandóval alkotott szorzatát. (MAT I.: 119.) 
= Általában monomnak mondjuk ( . . . ) az ilyen kifejezéseknek 
egymással vagy valamely állandóval alkotott szorzatát. 

— A ház tőlünk való távolsága . . . (HONV I.: 73.) = A háznak tő-
lünk való távolsága . . . 

— Az elektron fémből való kilépési munkája (FIZ II. 53.) = . . . az 
elektronnak fémből történő kilépési munkája. 

— Négynapos hivatalos látogatás után tegnap hazaérkezett Buka-
restből a Szocialista Szövetség Todo Kurtovic vezette küldöttsé-
ge. (MSZ, 1979. szept. 30.: 2.) = Négynapos hivatalos látogatás 
után tegnap hazaérkezett Bukarestből a Szocialista Szövetségnek 
Todo Kurtovic vezette küldöttsége. 

— Az Alapszervezetnek a Nemzeti Parkban levő földterületek hasz-
nálatáért járó díj elszámolását a Végrehajtó Tanácsnak a Nem-
zeti Parkban levő földterület használatáért járó díj összegéről és 
fizetési módjáról szóló jogszabályának hatályba lépését követő 
60 napon belül meg kell küldenie az igénybevevőknek. (VSZAT 
Hiv. L. 1979.) = Az alapszervezet a Nemzeti Parkban levő föld-
területek használatáért járó díj elszámolását 30 napon belül meg 
kell hogy küldje az igénybevevőknek, azután hogy a Végrehajtó 
Tanácsnak a Nemzeti Parkban levő földterület használatáért járó 
díj összegéről és fizetési módjáról szóló jogszabálya hatályba 
lép. 

VII. Kétszeres melléknévi igeneves szerkezet: 
— . . . az áldozatokra való készségére való tekintetei az ifjúság tár-

sadalmunk védelmi képességének és szerveződésének legelső és 
legerősebb tényezője. (MSZ, 1980. febr. 21.: 4.) = . . . á ldoza t -
készségére való tekintettel az ifjúság társadalmunk védelmi ké-
pességének és szerveződésének legelső és legerősebb tényezője. 

— A termékek és szolgáltatások külön forgalmi adóval való meg-
adóztatásáról szóló tö rvényben . . . (VSZAT Hiv. L. 1979.) = A 
termékeknek és szolgáltatásoknak külön forgalmi adóval való 
megadóztatásáról szóló törvényben . . . 

— A JSZSZK területén levő más művészeti és tudományos akadé-
mia munkatestületi kötelékébe tartozó tagokat , . . . (VSZAT Hiv. 
L. 1979.) 

— . . . az AB vezető térben történő elmozdulása következtében ke-
letkező indukált elektromotoros e r ő . . . (FIZ II. 7). = . . . az az 
elektromotoros erő, amely az AB vezetőnek mágneses térben 
történő elmozdulása következtében keletkezik . . . 

— . . . az ugyanahhoz a körívhez tartozó körbe írt szögek mind egy-
bevágók. (MAT I.: 303.) = . . . azok a szögek mind egybevágók, 
amelyeket az ugyanahhoz a körívhez tartozó körbe írtunk 
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— . . . a vezető által határolt felületen áthaladó mágneses fluxus 
változása . . (FIZ II.: 9.) = . . . azon a felületen áthaladó mág-
neses fluxus változása, amelyet a vezető ha tá ro l . . 

VIII. -i képzős melléknévi szerkezettel kombinált melléknévi igene-
ves szerkezet: 

— Az etilén és a propilén szállítására szolgáló, föld alatti csőveze-
ték megépítése részét képezi a két baráti ország gazdasága közötti 
hosszú távú együt tműködésnek, . . . (MSZ, 1979. aug. 12.: 6.) 

— . . . a majdnem háromhetes lengyelországi előkészületekről a na-
pokban hazatért játékosok . . . (MSZ, 1980. jan. 30.: 19.) 

— . . . a napokban hazatért játékosok például nem utaznak el a ter-
vezett rovinji előkészületekre. (MSZ, 1980. jan. 30.: 19.) 

— . . . az e díjtétel szerinti szolgáltatási díj utáni külön adó. . . 
VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— (a) külön adó csak a 10 000—15 000 dináron felüli értékre meg-
határozott egységes váltóűrlap használatával f ize tendő, . . . 
(VSZAT Hiv. L. 1979.) 

— 150.000 dináron felüli összegre szóló váltóhitel esetében előzőleg 
a Vajdasági Társadalmi Könyvviteli Szolgálatnál le kell róni a 
150 000 dinárt meghaladó összegre előírt a d ó t , . . . (VSZAT Hiv. L. 
1979.) 

IX. Többszörös melléknévi igeneves szerkezet: 
— A szabad forgalomban való fuvarozásra szolgáló állati erővel vont 

járművet ezen fuvarozást megjelölő jelzéssel (táblával) kell el-
látni. (VSZAT Hiv. L. XXXI.: 23.: 982.) = Azokat az állati erő-
vel vont járműveket, amelyek a szabad forgalomban való fuva-
rozásra szolgálnak, el kell látni az ezt a fuvarozást megjelölő 
jelzéssel (táblával). 

— A társadalmi eszközök igénybevevői közötti fizetés biztosításáról 
szóló törvény rendelkezései szerint kiadott váltók után e díjtétel 
szerint nem kell adót fizetni. (VSZAT Hiv. L. 1979.) = Azok után 
a váltók után, amelyeket a társadalmi eszközök igénybevevői kö-
zötti fizetés biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint ad-
tak ki, e díjtétel szerint nem kell adót fizetni. 

— Legutóbbi ülésükön a zentai községi képviselő-testület tanácsai-
nak küldöttei elfogadták a Vajdaság területén levő történelmi 
nevezetességű helyek megjelölését szolgáló létesítmények kiépí-
téséhez szükséges eszközök társításáról szóló tartományi szintű 
önigazgatási megegyezést. (Tiszavidék, 1980. febr. 8.) = Legutóbbi 
ülésükön a zentai községi képviselő-testület tanácsainak küldöttei 
elfogadták azt a tartományi szintű önigazgatási megegyezést, 
amely azoknak a létesítményeknek a kiépítéséhez szükséges esz-
közök társításáról szól, amelyek a Vajdaság területén levő törté-
nelmi nezevetességű helyek megjelölésére szolgálnak. 
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R E Z I M E 

UPOTREBA PADEZNIH SINTAGMI, RELATIVNIH REČENICA I 
PARTICIPSKIH KONSTRUKCIJA U STANDARDNOM MAĐARSKOM 

JEZIKU U JUGOSLAVIJI 

Jedna od karakterističnih osobina mađarskog kao ugr of irskog jezika je 
da on radije upotrebljava participske i srodne konstrukcije umesto padežnih 
sintagmi i relativnih rečenica. Standardni mađarski jezik u Jugoslaviji je pod 
uticajem srpskorhvastkog jezika. Prevodi sa srpskohrvatskog jezika zastup-
ljeni su u novinama i u drugim medijima masovne komunikacije, prevode 
se službeni tekstovi, udžbenici, razna uputstva, natpisi i si. U tim tekstovima 
se često pojavljuju razni tipovi padežnih sintagmi i relativnih rečenica koje 
bi se inače u duhu ugrofinskog jezika mogle zameniti sa participskim kon-
strukcijama (particip prezenta i particip perfekta), prisvojnim singtamama, 
strukturama sa atributom na -i, -s, -ú, -ű, sa drugačijim redom reči, upo-
rednim rečenicama, posebnim rečenicama itd. Uporedo sa tim pojavama jezič-
ke interferencije, standardni mađarski jezik u Jugoslaviji upotrebljava i broj-
ne oblike prostih i složenih participskih konstrukcija. 
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S U M M A R Y 

THE USE OF CASE SYNTAGMS. RELATIVE CLAUSES AND PARTICIPLE 
CONSTRUCTIONS IN THE STANDARD HUNGARIAN LANGUAGE IN 

YUGOSLAVIA 

A characteristic feature of Hungarian as a Finno-Ugrian language is its 
preferance of participle constructions instead of case syntagms and relative 
clauses. The standard Hungarian in Yugoslavia is under the influence of 
Serbocroatian. Traslations from Serbocroatian into Hungarian are very fre-
quent in newspapers and other mass-media; official texts, textbooks, various 
instructions for use, inscriptions etc. are translated. These texts often contain 
various types of case syntagms and relative clauses which could be substitu-
ted by participle constructions, possesive syntagms, structures with adjecti-
ves ending in -i, -s, -ú, -ű etc. Insplipite of the interference of Serbocroatian 
into Hungarian, the use of numerous simple and complex participle constructi-
ons is obvious in the standard Hungarian spoken and written in Yugoslavia. 
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