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B e v e z e t é s

A melléknévi igeneves szerkezetek iránti érdeklődésem a kétnyelvűségre vezet
hető vissza. A jugoszláviai magyar nyelvhasználatnak számos formájában jelen van a 
kétnyelvűség: az oktatásban, a művelődési életben, a munkásönigazgatásban, az igaz
ságszolgáltatásban, a sajtóban és általában a tájékoztatásban, a közigazgatásban 
stb. Bizonyos esetekben még a családi életben is (elsősorban azokban a családokban, 
amelyekben a házastársak különböző nemzetiségűek). A kétnyelvűség azzal jár együtt, 
hogy az egyik nyelv többé-kevésbé hatást gyakorol a másik nyelvre. Az efféle hatás 
kölcsönös is lehet.

A szerbhorvát— magyar kétnyelvűségből eredő interferencia-jelenségek igen 
gyakran fordításban jutnak kifejezésre. Ugyanannak a tartalomnak, közlendőnek a 
nyelvi megformálása általában másként történik a magyarban és másként a szerbhor- 
vátban. A forrásnyelv és a célnyelv szerkezeti és szerkesztési sajátságainak külön
böző volta számos fordítási problémát eredményez. A kellő képzettség és tapasztalat 
nélküli fordító nem mindig él a célnyelv szellemének megfelelő kifejezésformával, 
szerkezettel, néha szinte gépiesen átveszi a forrásnyelvi szerkezetet. Ezt tapasz
taltam annak során is, amikor a magyar nyelvnek a községi közigazgatásban való 
használatával foglalkoztam.

A célnyelvi szókincs felhasználásával, de a forrásnyelv szerkesztésmódjához 
túlzottan ragaszkodva készült hivatalos fordítások nehezen tesznek eleget felada
tuknak. A szerkezetficamokban bővelkedő szövegek eléggé pontatlanul, meglehetősen 
zavarosan tájékoztatják a dolgozókat és a polgárokat jogaikról és kötelezettsége
ikről. Ezért a fordításokban előforduló interferencia-jelenségeket tanulmányozni 
kell, fel kell rájuk hívni a figyelmet, hogy tudatosítva őket elkerülhetők legye
nek.

A jellegzetesebb interferencia-jelenségek közt figyeltem fel bizonyos vonatko
zó mellékmondatokra ás jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetekre. Mivel a 
magyar fordítással együtt a szerbhorvát eredeti is rendelkezésemre állt, rendsze
rint megállapíthattam, mikor van szó interferenciáról és mikor belső fejleményről. 
Az esetek nagy részében a kérdéses szerkezet a forrásnyelvben is megvolt, tehát 
nyilvánvalóan emiatt élt vele a fordító, helytelenül ítélve meg használatának in
dokoltságát.

A fordításban talált jelzői értékű hátravetett határozós szerkezeteket és a 
vonatkozó mellékmondatok egy részét is melléknévi igeneves szerkezetté alakítottam 
át, hogy az idegenszerű mondat a magyar nyelv szellemének megfelelővé, főként pedig 
érthetőbbé váljon. Így jutottam el a melléknévi igeneves szerkezetekhez.

Eleinte túlbecsültem a melléknévi igeneveknek a vonatkozó mellékmondatok áta
lakításában betöltött szerepét. Álláspontomon akkor módosítottam, amikor a vonat
kozó mellékmondat transzformjait és az összetett jelzős szerkezeteket tanulmányoz
tam. Kiderült, hogy a vonatkozó mellékmondatoknak a melléknévi igeneves szerkezet 
esupán egyik lehetséges transzformjuk, és hogy az összetett jelzős szerkezeteket 
(a melléknévi igeneves szerkezet is közéjük tartozik) néha éppen vonatkozó mellék- 
mondattá célszerű átalakítani. A melléknévi igeneves szerkezetnek talán fontosabb 
transzformja a vonatkozó mellékmondat, mint a vonatkozó mellékmondatnak a mellék
névi igeneves szerkezet.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet viszonylag ritkán lehet elfo
gadható transzfornya a melléknévi igeneves szerkezetnek (címekben, vagy ha túlságo
san bonyolult a szerkezet). Ugyanakkor azonban a melléknévi igeneves szerkezet ki
válóan alkalmas a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet átalakítására. 
Gyakran birtokos szerkezettel, névutó-mellékneves szerkezettel, összetett jelzős 
szerkezettel stb. helyettesíthetjük a jelzői értékű hátravetett határozós szerkeze
tet. Bizonyos esetekben még vonatkozó mellékmondat is lehet a transzformja.

Munkámban igyekeztem érvényesíteni a leíró nyelvtan, a kontrasztív vizsgálat, 
a transzfonnációs-generatív eljárások, a funkcionális mondattan, a szociolingvisz- 
tika és a nyelvhelyesség szenpontjait. Az egyes módszereket kritikai hozzáállással



alkalmaztam, ügy módosítva rajtuk, hogy összhangban legyenek egymással, és megfelel
jenek a feldolgozandó nyelvi anyag sajátságainak.

Az anyaggyűjtésben elsősorban a jugoszláviai magyar nyelvhasznalatra támasz
kodtam (irodalmi művek, publicisztika, hivatalos nyelvhasználat, tankönyvek stb.), 
de az egyetemes magyar nyelv anyagából is sokat merítettem. Másodlagosan a nép
nyelvből és a régi nyelvből is használtam fel példákat.

A magyar nyelv rendszerét legátfogóbban a leíró nyelvtan nutatja be. A leíró 
nyelvvizsgálat eredményeit nem lehet megkerülni, mellőzni a kutatásban. A nyelvész
nek alapoznia kell a leíró nyelvtanra, ugyanakkor azonban hozzá is kell járulnia a 
nyelv leíráséinak pontosabbá tételéhez, a nyelvi jelenségeknek minél tüzetesebben 
való bemutatásához. Ennek érdekében még az aprónak és jelentéktelennek látszó té
nyeket és összefüggéseket is fel kell tárni, sajátságaikat megfigyelni és a nyelv 
rendszerében való helyüket és szerepüket meghatározni.

A kontrasztív vizsgálatot azért tartom szükségesnek, mert a melléknévi igene
ves szerkezetnek és transzformj ainak kérdését az indoeurópai és a finnugor nyelvek 
viszonylatából eredőnek tekintem. A magyar teljesen el van szigetelve a többi finn
ugor nyelvtől, indoeurópai nyelvek (német, szlovák, ukrán, rcanán, szerbhorvát, 
szlovén) veszik körül. Az Indoeurópai nyelvek nemcsak szókészletére voltak és van
nak hatással, hanem mondatszerkesztésére is. A jövevényszavak hangalakjukban idomul
tak a magyar szavakhoz, a jövevény szerkezetek viszont elég nehezen alkalmazkodnak 
a magyar mondat szerkesztéshez. Nincs értelme annak, hogy teljesen elvessük őket, 
hanem annyit és úgy kell belőlük felhasználnunk, hogy elősegítsék közlésünk haté
konyságát, gördülékenységét. Ha gátolják a megértést, nehézkessé teszik a szüveget, 
akkor ne éljünk velük.

A fordításokon végzett kontrasztív elemzésnek az a célja, hogy a kérdéses 
szerkezeteknek (melléknévi Igeneves szerkezet, vonatkozó mellékmondat, jelzői érté
kű hátravetett határozósszerkezet) a transzformjait felszínre hozza. A szerbhorvát 
nyelvvel való egybevetés csak egyike a céljainknak megfelelő indoeurópai— magyar 
kontrasztív elemzéseknek. Nyilván hasonló eredményhez vezetne a német— magyar, a 
szlovák— magyar, az ukrán— magyar, a román— magyar és a szlovén— magyar párhuzamok 
és eltérések tanulmányozása is.

A fordítás transzformként is felfogható (noha nem mindig az). A forrásnyelvi 
szerkezet valamilyen módon transzformálódik a célnyelvben. Az a kérdés, hogy egy a- 
dott szerkezet mivé alakul át a fordítás során, vagy esetleg megmarad ugyanolyannak, 
mint a forrásnyelvben. Indoeurópai— magyar viszonylatban, ha szerkezetbeli változás
ra nem is kerül sor, a szórend rendszerint módosul.

A szerbhorvát vonatkozó mellékmondatból gyakrabban lesz más szerkezet magyarra 
való fordításkor, mint vonatkozó mellékmondat. Ugyanez érvényes a jelzői értékű hát
ravetett határozós szerkezetre is. Ellenkező irányú fordítás esetén különböző szer
kezeteknek lehet a transzf ormj uk vonatkozó mellékmondat, illetve jelzői értékű hát
ravetett határozós szerkezet a szerbhorvátban, többek között magyar vonatkozó mel
lékmondatnak, ill. jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek is.

A transzformációs-generativ nyelvszemlélet szerint mondataink folytonos formai 
differenciálódás (tágulás) és integrálódás (tömörülés) során jönnek létre, állandó
an transzformálódnak. A transzformáció azt a folyamatot, ill. műveletet jelenti, 
hogy az egyik forma a másik formává alakul, ill. alakítható át. A művelet eredménye 
a transzform. A transzformáció azokon a szabályokon alapszik, amelyek szerint egy 
mélyszerkezet felszíni szerkezetté válik. A transzformációs szabályok arra szolgál
nak, hogy kapcsolatot teremthessünk a mélyszerkezet és a felszíni szerkezet között. 
Ezek a szabályok nyelvenként különbözőek, minden nyelvnek megvan a maga szerkeszté
si szabályrendszere.

A generatív granmatikában a transzformáció új formát eredményez, a tartalom 
rendszerint nem változik. A transzformáció fogalmát kiszélesíthetjük a tartalmi dif
ferenciálódásra és integrálódásra is. Annak megfelelően, hogy differenciáljuk-e a 
mondatot vagy integráljuk, a transzformáció lehet decentrikus és koncentrikus irá
nyú. A csak új formátneredményező transzformáció kötött, az új formát és új tartal
mat adó pedig szabad.

Decentrikus transzformáció játszódik le például a melléknévi igeneves szerke
zetnek vonatkozó mellékmondattá való átalakítása közben: Elolvastam a múlt héten 
vett könyvet. Elolvastam azt a könyvet, amelyet a múlt héten vettem. A művelet 
fordítottja koncentrikus transzformáció: Azt a könyvet kérfem, amelyik az asztalon



van. =r> Kérem az asztalon levő könyvet. Szabad koncentrikus transzformációval egy
szerűsíthetjük például az alábbi kérdésre adandó feleletet: Kit keres? —  Azt a 
lányt keresem, aki szépen beszél. A szépen beszélő lányt keresem. A szépen 
beszélőt keresem. A szépen beszélőt.

Transzformációnak tekinthetők az olyan szerkezetmódosulások is, amelyekben sem 
tágulás, sem tömörülés nem figyelhető meg, például a jelzői értékű hátravetett ha
tározós szerkezetnek birtokos szerkezetté való átalakítása is ilyen: Itt jártak az 
emberek a szakszervezetből. =$> Itt jártak a szakszervezet emberei.

A transzformációs levezetéseknek igen nagy a módszertani értékük a mondatelem
zésben. Létrehozható a transzformációknak olyan rendszere, amely a nyelv mozgásának 
különféle mozzanatait ragadja meg. A transzformációs-generatív irányzat azonban nem 
elegendő ahhoz, hogy önmagában alkalmas legyen a nyelv sajátos kérdéseinek megnyug
tató módon való tisztázására, és az is kétséges, hogy eredményeit és eljárásait al
kalmazni lehet-e bármely nyelv leírásában. A generatív nyelvészetben számos problé
ma főleg technikai jellegű, a generatív munkákban viszonylag kevés a tulajdonképpe- 
ni elméleti kérdés. A generálás mikéntjének boncolgatása mindinkább háttérbe szorít
ja a valódi nyelvészeti kérdésfeltevéseket. »Amit a generatív nyelvészet fejlődésé
nek szoktak nevezni, többnyire nem egyéb, mint a módszer és a technika módosításá
nak, toldalékolásának folyamata a nyelv tényeinek kényszerítő hatására."

A generatív szemlélethez hasonlóan a funkcionális vizsgálat is működés közben 
akarja a nyelvet megragadni, de kevésbé formai, mint tartalmi oldaláról, az értel
mes közlés eszközeként: „A funkcionális vizsgálat a szófajok jelentésviszonyaiból 
indul ki, s lényege az, hogy a közlés tartalma és a grammatikai megformálás között 
az összefüggések egész bonyolult szövedékét igyekszik feltárni, s a jelenségeket i- 
gyekszik okaikra visszavezetni."^

A funkcionális szemlélet a tartalmat a forma elé helyezi; a szintaktikai sza
bályokba közlés tartalma miatt vannak, nem pedig fordítva. Még a legegyszerűbb 
nyelvi megnyilatkozásban is jelen vannak olyan mozzanatok, amelyek a formát (időben 
is) megelőzik: »a tárgyi és lelki valóság tényeiről történetileg kialakult fogalmak 
és a hozzájuk fűződő hangulati elemek", na közlés megformálásának pszichikai mecha
nizmusa", na gondolkodás logikai törvényszerűségei" és ,*az ezek alapján ugyancsak 
történetileg kialakult szintaktikai szabályok", valamint az, ».amiért mindez műkö
dik: a közlés tartalma". Aki a nyelv szerkezetéből ncsak a formát látja, és azt pró
bálgatja, hogy ez hogyan engedelmeskedik a variálgatásnak, az ideig-óráig jól elszó
rakozhat, de a nyelv természetéről lényegeset nem fog megtudni, a nyelv igazi megis
meréséhez nem jut közelebb, annál inkább sem, mert a formális rendszeralkotás kedvé
ért a valóságos nyelvhasználaton lépten-nycmon erőszakot tesz, és nemlétező nyelvet 
konstruál".

A nyelv dinamikus jelenség, semmiképpen sem lehet statikusan szemlélni. Elemei 
akkor kapnak jelentőséget, amikor mozgásba lendülnek, és részt vesznek a nyelv műkö
désében. A forma önmagában élettelen, élővé csak a funkcióval együtt válik.

A szociolingvisztikának a mondatszerkesztésben való jelentőségét abban látom, 
hogy bizonyos nyelvi alakulatok használatát illetően átveszi és értékeli a társada
lomtól, a nyelv "fogyasztóinak" különböző rétegeitől eredő jelzéseket. A nyelv tár
sadalmi jellegénél fogva részese a társadalmi folyamatoknak.'5 A nyelvhasználatot, 
de végső soron magát a nyelvet is a társadalom állapota és szükségletei határozzák 
meg. A nyelvésznek a nyelvben felismert összefüggésekről, törvényszerűségekről tájé
koztatnia kell a társadalmat, ugyanakkor azonban vállalnia kell a társadalom és a 
nyelv közötti közvetítő szerepét is. Ha a nyelvet használó társadalom elveti a 
nyelvnek valamelyik elemét vagy eljárását (pl. az ikes igeragozás), vagy esetleg iá
ját kíván, igéiyel helyette, a nyelvésznek ezt figyelembe kell vennie a nyelv leírá
sában, működési szabályainak megállapításában.

A nyelv használatának és a társadalomnal való kapcsolatának egyik igen fontos 
kérdése a nyelvhelyesség. Munkámban sosem tévesztettem szem elől a nyelvhelyesség 
szempontjait. Egy nyelvi elem vagy jelenség helyességét szerintem elsősorban az ha
tározza meg, hogy megfelel-e a közlés céljainak. A közlésnek a funkciója lehet ér
zelmi, gondolati és akarati tartalom kifejezése. A közlési funkciók hármasságának 
megfelelően a nyelvhelyesség fő szempontjai az esztétikum, az érthetőség és a haté
konyság.

Kevésbé mérvadóak az egyéb szempontok, mint például a nyelvi eszköz idegenszerű
sége, szabályellenes képződmény volta, szokatlansága stb. Egy szót vagy szerkezetet



nem marasztalhatunk el pusztán azért, mert idegen eredetű, korcs vagy szokatlan. E- 
lőbb azt kell megítélnünk, hogy eléggé esztétikus-e, jól érthető-e, és van-e haté
konysága a komunikációban. A kérdéses eszköz nem önmagában, elszigetelten helyes 
vagy helytelen, hanem szövegkörnyezetben, beszédhelyzetben, működés közben. Ebből 
következik, hogy ami az egyik mondatban helyesnek bizonyult, nem biztos, hogy a má
sikban is az lesz, és'fordítva.

A vonatkozó mellékmondat, a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet és a 
melléknévi igeneves szerkezet használata bizonyos esetekben helyes, máskor viszont 
helytelen. Ha a közlés funkciójának vonatkozó mellékmondat, jelzői értékű hátrave
tett határozós szerkezet vagy melléknévi igeneves szerkezet felel meg, akkor jóvá 
kell hagynunk használatukat, ha viszont akadályozza vagy megnehezíti az érzelmi, 
gondolati vagy akarati tartalom kifejezését, akkor szóvá kell tennünk használatukat, 
mert helytelen.

A szerkezeteket ábrázoló ágrajzokban a mondatfunkciós részek, a szerkezettagok 
és a foimaszók jelölésére a következő rövidítéseket, jeleket használom:

K —  állítmány J. .jmi —  folyamatos cselekvésű mellékné
A —  alany vi igenévi jelző
T —  tárgy J . —  befejezett cselekvésű mellékné
H . —  határozó

rrmi
vi igenévi jelző

J —  minőség- v. mennyiségjelző Jk • bmi
—  beálló cselekvésű melléknévi i-

G —  birtokos jelző genévi jelző
É —  értelmező, appozitívum

í* —  -ú képzős melléknévi jelző

£—  főnévi igenévi alany —  -ű képzős melléknévi jelző
—  főnévi igenévi tárgy

fst
Jit

—  -s képzős melléknévi jelző
—  főnévi igenévi határozó —  névutó-melléknévi jelző

4 —  jelzői értékű hátravetett
J határozó

ut —  utalószó
ksz —  kötőszó

Azért nem élek sem a hagyományos, sem a generatív jelölésekkel, mert úgy vélem, 
hogy nehéz lenne kifejezni velük az általam vizsgált kategóriák sajátos voltát, me
reven való alkalmazásukkal nem érném el a kívánt hatást.



A melléknévi igeneves szerkezet

A magyar nyelvnek egyik legjellemzőbb ősi, finnugor sajátsága, hogy bizonyos 
esetekben melléknévi igeneves szerkezetet használ mellékmondat, jelzői értékű hát
ravetett határozós szerkezet stb. helyett. Az indoeurópai nyelvekben a participiu- 
mos szerkesztésmód kevésbé van elterjedve, mint a finnugor nyelvekben, és nem is o- 
lyan jelentős, a finnugor nyelvek mondat szerkesztésének és logikájának viszont 
szerves része. A magyar nyelv történetének utóbbi évezrede alatt közelebbi kapcso
latba került szláv nyelvekkel, a latin és a német nyelvvel stb. Ezek a kapcsolatok 
a magyar nyelvnek nemcsak a szókincsére voltak nagy hatással, hanem a mondat szer
kesztésére is. Az indoeurópai nyelvek hatásáról tanúskodik többek között az a jelen
ség is, hogy a magyarban bizonyos mértékig háttérbe szorult a participiumos szer
kesztésmód a mellékmondatos és a jelzői értékű hátravetett határozós formával szem
ben. A rokon nyelvekben, főként pedig a vogulban és az osztyákban (chanti és manyai) 
sokkal szerteágazóbb a melléknévi igenév használata, mint a mai magyarban.

Az indoeurópai nyelvek főleg vonatkozó mellékmondatot (ez a melléknévi igene
ves szerkezet decentrikus transzformációja segítségével hozható létre) vagy jelzői 
értékű hátravetett határozós szerkezetet (ez pedig koncentrikus transzformációval 
keletkezhet) használnak melléknévi igeneves szerkezet helyett. Kisebb-nagyobb mér
tékben azonban a participiumos szerkesztésmód is megtalálható ezekben a nyelvekben.
A következő mondatban például jelzői mellékmondatot helyettesít az igenév: Poema 
loquens pictura, pictura tacitum poema esse debet. (A latin mondat magyar megfele
lője: A költerrény legyen beszélő kép, a festmény pedig hallgató vers.) Egy német 
példa: Er sitzt mit untergeschlagenen Beinen da. (Keresztbe tett lábakkal ül.) Az 
olasz nyelvben is előfordul mellékmondat értékű melléknévi igenév: Ho ritrovati i 
miéi libri perduti. (Megtaláltam elvesztett könyveimet.) Az alábbi szerbhorvát 
nyelvű mondat is tartalmaz igenevet: U sobi se osecao miris uvelih ruža. (A szobá- 
ban érezhető volt a hervadt rózsák illata.) Az orosz nyelvben viszonylag gyakoribb 
a participiumos szerkesztésmód, mint a többi indoeurópai nyelvben: Ja vizsu ucseni- 
ka, szidjascsego vperedi. (Látom az elöl ülő tanulót.)

A rokon nyelvekben igen el vannak terjedve a melléknévi igeneves szerkezetek.
Az obi ugor nyelvekben igen gyakori például az olyan szerkezet, amelyben a bővítmény 
az igeneves szerkezetnek (és transzformjának, a vonatkozó mellékmondatnak) az ala
nya, a szerkezet alaptagja, a jelzett szó pedig az igenévvel kifejezett történés he
lyét, idejét stb. határozza meg. Vogul: am jánimem üsérmé (VNGy IV., 3^1 •) - a vá
rosba, amelyben felnövekedtem. Osztyák: kur^g-xo mantí jós (QNGy 190.) - gyalogos 
errber járó út, ill. olyan út, amelyen gyalogos emberek járnak (tkp. gyalogút). A 
magyarban többnyire csak néhány állandó szókapcsolatban, összetett szóban található 
efféle szerkezet: farkasordító hideg,kereszt járó napok, madárlátta kenyér, dércsíp
te lomb, fékevesztettogyűlölet, botcsinálta doktor; kakasülő, lóúsztató, marhalege
lő, kutyaszorító stb.

Az obi ugor nyelvekben lépten-nyomon olyan melléknévi igeneves szerkezetekre 
bukkanhatunk, amelyeket magyarul vagy csak mellékmondattal adhatunk vissza, vagy o- 
lyan melléknévi igeneves szerkezettel, amely mai nyelvérzékünknek szokatlan. íme né
hány vogul példa: kwan-minem kit khum (VNyJ 169.) = a kiment két ember, ill. az a 
két ember, aki kiment; n5ta tulmentém xumit (VNGy I., 13.) = az a férfi, aki nejét 
elrabolta; áié áökwi poél (VNGy IV., 107.) = kisded szopta falu, ill. az a falu, a- 
hol kisded korában szopott; amki mim nfimt (VNGy IV., 5^.) = azon a helyen, ahol ad
talak; totim auia-nüpél (VNGy II., 122.) = afelé a tájék felé, amelyről hozták stb.

Még ennél is fontosabb és különlegesebb szerepük lehet a melléknévi igenevek
nek más nyelvekben. A dravida nyelvcsaládhoz tartozó kannada nyelvben például a vo
natkozó mellékmondatot szükségszerűen helyettesítik participiumos szerkezettel, mert



a kannada nyelvben nincsen vonatkozó névmás. Pl. nimage törisida manu?yanu = a nektek 
mutatott ember, ill. az az entoer, akit nektek matattak; bettada iriSl-iruva u m  = a 
hegyen fekvő város, ill. az a város, amelyik a hegyen fekszik; tainde šiksisada ma- 
ganu elli = melyik az apa nem fenyített fiú?, ill. melyik az a fiú, akit apja meg 
ne fenyítene?; nina avanannu kareda hesaru = te ismered őket név, ill. az a név, a- 
melyről őket ismered; rayanu malaguva suppatike = király alvó matracok, ill. azok a 
matracok, amelyeken a király alszik.

Megfigyelhetjük, hogy a kannada igeneves szerkezetben a mellékmondat alanya a 
participium mellett is alanyesetben áll. Ebben a nyelvben az igeneves szerkezet a- 
kár két alanyt is be tud fogadni: návu bareda kagadavu sgritu = a mi írtunk levél 
megérkezett v. az általunk írt levél megérkezett, ill. az a levél, amelyet mi ír
tunk, megérkezett. Láthatjuk tehát, hogy a magyar nyelv csak töredékét használja ki 
azoknak a lehetőségeknek, amelyeket a participiumos szerkesztésmód nyújt.

A magyar nyelv történetének korábbi szakaszaiban a melléknévi igeneves szerke
zet használata elterjedt, általános volt. Nyilván nemcsak a véletlennek köszönhető, 
hogy a nyelvemlékeinkben fennmaradt szintagmák közül a legrégibb éppen igeneves 
szerkezet: feheruaru reá meneh hodu utu reá (Tih. Al. = a Fehérvárra menő hadútra).
A Halotti Beszédben szintén található melléknévi Igenévvel alkotott szerkezet: Es 
mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki elnie (És mend paradicsumban volóv 
gyimilcsiktűl mundá^neki élnie = És megjnondta neki, hogy a paradicsomban levő minden 
gyümölccsel éljen)

A XV. és a XVI. század íróinak nyelvében mellékmondat helyettesítésére vagy 
jelzői értékű határozónak a főnévi alaptaghoz való kapcsolására számos esetben elő
fordul melléknévi igeneves szerkezet: ott allo neppek kewzt (JókK.); a tűzzel egp 
kémencénec kpzépibé (BécsiK.); hegén alkotot varos (MünchK.); en ream alnalkodo 
nelvek (AporK.); kézzel tapogatott haját (Istvánfi Pál: História regis Volter,
1539*); a város falán való őrizők (Gyulai István: Salamonnak legfeljebb való éneke, 
1551.) stb.

A korabeli íródeákok, a magyar nyelvű hivataliság előfutárai elég gyakran él
tek ezzel a kifejezési formával (eseményrögzítő feljegyzéseik, leveleik, végrende
let-szövegeik stb. már nem latinból készült fordítások, hanem magyar eredetik): az 
nagy halom mellett való domboc zkara (Tiszavarsány); az Derfi Gat Part ián való la- 
poniagon (uo.); az mester szallasa felől való hek laponiakig (uo.); KengLel és 
Varsani közót való hatarokat (uo.); Z: Gergel nap után Való chötortökönj (uo.); az 
meg mondot földet, eš retet (uo.); az szeoleohez való feold (Nagyszőllős); Az Bor 
Égetők Rend tartasa felöl ualo Vegezes (Debrecen); Jth walo Ember (uo.); Mint tor- 
wenybe ért dologért (uo.); őrők áron el adó szántó földnek (Jászó); az w attyatul 
maradoth hazbul (uo.); es Zakalj Annatul walo Maradóth leankamk (uo..) * Nekeonk 
gondúnk wiseleo kegyelmes thjrsteolendeo Nemes Vrúnknak (Mezőtúr) stb.

A magyar nyelvű írásbeliség fokozatosan önállósulni kezd a latintól. Ez kedvez 
a melléknévi igeneves szerkezetek további térhódításának. A XVII. századi magyar í- 
rók gyakran használják: ... ott való létemig költött volt már az város arra az kút
ra háromezer forintot,... (SzCsM 50.); Napkeletre való részen Hosszúkért (...) nevű 
hostátja vagyon (SzCsM 52.);... mint az frissen öltöző gazdagban,... (SzMA 293• );
Az tisztességes gazdaasszonynak megengedtetett volt, hogy egy utánna járó szólgálót 
tarthatna,... (SzMA 295.); Olvassuk bizonyára, az Pusztában búdosó Izraelitákról, 
hogy... (SzMA 299.);... az gyönyörűség halászó világ fiainak... (SzMA 292.); Az 
asszonyiállatok ékességek ne légyen külső (...), hanem az szilben elröytetet ember, 
az szelid és csendesz léleknek rothadatlanságában,... (SzMA 296.); ... az szépen 
elrendelt helyeknek, —  azmelyeken a hajókból mindenféle marhákat kiszednék...
(SzCsM 53«);«.. szépen felékesített völegényhöz hasonlittya... (SzMA 293-); Az u- 
raktól rendeltetett dajkájuk... (SzCsM 52.); Nemrégen találtatott vonócsiga is csu
dálatos vagyon itt,... (SzCsM 50.);... teveszörböl csénált köntöst viselt légyen, 
és bőr övét az ö ágyékán. (SzMA 299.) stb.

A német nyelv térhódításával háttérbe kezd szorulni a participiumos szerkesz
tésmód. A nyelvtanítók fölöslegesnek nyilvánítják a sok valót, mert szerintük egy
hangúvá és nehézkessé teszi a közlést. Geleji Katona István és Földi János azt ja
vasolják, hogy a melléknévi igenevet olykor el kell hagyni a szerkezetből. Pl. két
ségben való esés helyett kétségben esést kell mondani. Az igeneves szerkezetek szá
mát csökkentette az melléknévképzős alakulatok divatja is. Egyes jelzői szerep
ben használt ragos és névutós határozók az -i melléknévképzőt felvéve fölöslegessé 
tették az igenévnek a határozó és a főnévi alaptag közötti közvetítését. Pl. itt



való itteni, rendkívül való rendkívüli, eddig való hajlék eddigi hajlék, 
távol való vidék -p távoli vidék stb-.*Néha az _̂ s melléknévképzó szolgált ilyen cél
ra: magán való élet -P magános élet. ^

A nyelvújítás idején nagyon elburjánzott az -i képzővel melléknevesített sza
vak használata. Még a határozóragos főneveket is melléknevesítették: házbani, ház- 
bóli, kertbeni stb. Az efféle alakulatokat később elvetette a nyelvszokás, nem si
került gyökeret ereszteniük. Egyébként is szabálytalan képződmények voltak. A ragos 
szó általában nem lehet lexéma, és nem is képezhető belőle új szó. A névutó-mellék- 
nevek fennmaradtak (a névutó szótárilag önálló szónak számít^, egyes határozószóból 
képzett alakokkal és képző-szerű utótagos szavakkal együtt.

A melléknévi igeneves szerkezetek rovására kezd terjeszkedni a jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet is. Részint magyar fejleményként, részint pedig i- 
degen hatásra nyelvünkben is végbement a szintaktikai eltolódásnak az a folyamata, 
amely alkalmassá tette a határozókat jelző szerepének a betöltésére. A jelzői érté
kű hátravetett határozós szerkezetek elterjedését a való igenéwel alkotott szerke
zetek nagy száma és az értelmező szórendjének analógiája is elősegítette. 5

A valók számát a levő terjedése is csökkentette. Károly Sándor szerint a régi 
nyelvben alig lehet példát találni a levőre. A kódexekben nem fordul elő. A mai 
nyelvhasználatban a konkrét locativusi helyhatározót és az állapothatározót inkább 
a levő igenéwel kapcsoljuk a főnévi alaptaghoz, mint a valóval. A valónak rendsze- 
rint általánosító, állandó tulajdonságot kifejező jelentése van. Különbséget teszünk 
például az alkalmi helyviszonyú zsebben levő kés (olyan kés, amelyik a zsebben van) 
és a szokásos helyviszonyú zsebbe való kés (bicska) között. A levőnek hol? kérdésre 
felelő helyhatározói szerepű alkalmazása nyilvánvalóan újabb fejlemény.

A mai magyar nyelvben a melléknévi igeneves szerkezeteknek jelentős a szerepük. 
Különösen az -ó, -ő képzős igenéwel alkotott szerkezetek használata van elterjedve, 
de a -t, -tt képzős igenéwel alkotott szerkezetek is eléggé gyakoriak. Az -andó, 
-endő képzős igenevek és a velük alkotott szerkezetek használatának aránya elenyé
sző^- Egyes írók kedvelik a participiumos szerkesztésmódot, mások kevésbé. Bizonyos 
stílusrétegek több melléknévi igeneves szerkezetet használnak (pl. hivatali nyelv, 
értekező próza), mások viszont kevesebbet (pl. népnyelv, társalgási stílus). Az í- 
rott nyelv általában gyakrabban él igeneves szerkezetekkel, mint a beszélt.

A jugoszláviai magyar nyelvhasználatban a melléknévi igeneves szerkezetek 
használatát a szerbhorvát nyelv hatása is befolyásolja. A szerbhorvát nyelv szink
ron interferenciája nyomán az igeneves szerkezetet néha jelzői értékű hátravetett 
határozós szerkezet vagy vonatkozó mellékmondat szorítja ki. Számos esetben arról 
van szó, hogy a szerbhorvát nyelv kénytelen hátravetett határozós szerkezetet vagy 
vonatkozó mellékmondatot használni, mert nincs más választása, a magyarban viszont 
nem kötelező az említett szerkezetek alkalmazása, különösen ha az igeneves megoldás 
jobban megfelel a közlés céljainak.

Mielőtt rátérnék a melléknévi igeneves szerkezetek különböző típusainak a tár
gyalására, szükségesnek látom annak tisztázását, hogy mit tekintek melléknévi igene
ves szerkezetnek. Egyes nyelvészek (például Károly Sándor is) ' igeneves szerkezet
ként tartják számon azokat az egyszerű jelzős szerkezeteket is, amelyekben a jelző 
melléknévi igenév. Pl. síró gyermek, vetett ágyj maradandó emlék. A mellékmondattal 
való egyértékűség és a bővítményes használat szerintem sem fedik mindig egymást; 
számos olyan egyszerű jelzős szerkezet is helyettesíthet mellékmondatot, amelyben a 
jelző nem igenév. Pl. kényes kérdés (= olyan kérdés, amelyet óvatosan kell kezelni), 
váratlan vendég(solyan vendég, akit nem várnak), mezei virág (= olyan virág, amelyik 
általában mezőn terem) stb. Az is kétségtelen, hogy a bővítményfelvevő képesség az 
igenévnek egyik legjellemzőbb sajátsága. A bővítménytelen igeneveket nem azért külö
nítjük el a bővítményesektől, mert sajátos igenévi magatartást mutatnak föl, hanem 
azért, mert más a funkciójuk. Az igeneves szerkezetben az igenév nem olyan jelző, 
mint az egyszerű jelzős szerkezetben. Az igeneves szerkezet tulajdonképpeni jelzője 
az a  ragos vagy ragtalan főnév, amelyet az igenév az alaptaghoz kapcsol. Itt az i- 
genévnek kevésbé önálló a szerepe, mint az egyszerű jelzős szerkezetben. Elsődlege
sen az a funkciója, hogy jelzői szerepre alkalmassá tegyen egy határozóragos v. 
tárgyragos, esetlen ragtalan főnevet, íll. határozószot. Hogy a melléknévi igeneves 
szerkezetben található igenév mennyire önállótlan, abból is látszik, hogy az ilyen 
szerepben leggyakrabban használatos igenevek (való, levő, szóló stb.) egyszerű jel
zős szerkezetben nem is szoktak előfordulni. Az igeneveshez hasonló egyéb összetett



jelzős szerkezetek (pl. az -ú, -u képzős melléknévvel alkotottak) is ezt igazolják. 
A kapcsoló szerepét betöltő hajú, szemű, növésű, gondolkodású stb. melléknév önma
gában nem is lehet jelző, csak bővítménnyel: barna hajú, kék szemű, magas növésű, 
lassú gondolkodású stb.

A melléknévi igeneves szerkezet olyan összetett jelzős szerkezet, amelyben az 
igenévi jelző egy további jelzőt kapcsol az alaptaghoz. Ez a jelző voltaképpen ha
tározó, tárgy vagy alany, és közvetlenül nem szerepelhet főnév bővítményeként. Két
arcúságánál fogva a melléknévi igenév közvetít a névszók között. A bővítményt igei 
természeténél fogva vonzza magához (mondatfunkciós részként a határozó, a tárgy és 
az alany az igei állítmány bővítménye), a főnévi alaptaghoz pedig névszói természe
te révén kapcsolódik.

A FOLYAMATOS CSELEKVÉSÖ (TÜRTÉNÉSO)
MELLÉKNÉVI IGENEVES SZERKEZET

A folyamatos cselekvésű (történésű) melléknévi igeneves szerkezetben az ^ó, -ő 
képzős igenév határozót vagy (ritkábban) tárgyat kapcsol az alaptaghoz. Az -ó, -o 
képzős igenévben kifejezett cselekvés rendszerint egyidejű az igében kifejezett cse
lekvéssel. Ezzel az időviszonyítással azt fejezzük ki, hogy az ige cselekvésével 
párhuzamosan egy másik cselekvés megy végbe. Ezt az igenév jelzett szavának (ill. az 
ige bővítményének) a tulajdonságaként fogjuk föl. Voltaképpen nincs szó igazi tulaj
donságról, hanem csak tulajdonságként felfogott alkalmi cselekvésről. Az efféle ige
nevet Károly Sándor alkalmi használatú igenévnek nevezi. Az -ó, -ő képzős igenevek 
közt vannak általános használatúak is. Ezek olyan cselekvést fejeznek ki, amelyet a 
cselekvés hordozója általában végez. Ez már állandó jellegű tulajdonság. Az ilyen i- 
genéwel kifejezett tulajdonság elvesztette alkalmiságát, hasonlóvá vált ahhoz, a- 
melyet melléknévvel szokás kifejezni. Az általános használatú igenév inkább a mellék
névhez áll közelebb, az alkalmi használatú pedig az igéhez. ^ Például: Nézem a park
ban sétáló embereket (alkalmi használat); Nyugtalanította a folyton zúgó motor (ál
talános használat).

Ugyanaz az igenév lehet alkalmi használatú az egyik szerkezetben, általános 
használatú a másikban: a. Odafutott a kertben síró gyerekhez, b. Hajnalonként egy 
hangosan síró gyerek hangjára ébredt.

A folyamatos cselekvésű melléknévi igenév alkalmi és általános használatának a 
megkülönböztetése szintaktikai szempontból is fontos. Az igenév csak általános hasz
nálatban szokott állítmányként szerepelni és összetétel tagjává válni. Az általános 
használatú igenév nemcsak a melléknév szó faji kategóriáját közelíti meg, hanem a fő
névét is, ha cselekvéshordozó alaptagja elmarad.

Az -ó, -ő képzős igenév élőidéjű cselekvést is kifejezhet. Az ilyen igenév ak
cióminő s^gerendszer int mozzanatos. Szarvas Gábor szerint -ó, -ő képzős igenevet 
kell használni -t, -tt képzős helyett, ha t»a jelzőként álló cselekvő jelentésű mel
léknévi igenév oly relatív mondatnak a rövidítése, amely egy múlt idejű főmondattal 
akár egyidejűség, akár előidejűség viszonyában áll”. Pl. Utolérte a saroknál sza
ladó fiút.

Az -ó, -ő képzős igenév nagy ritkán utóidéjűséget is kifejezhet. Pl. Az első
ként célba érő versenyző serleget és értékes ajándékot kap.

Szenvedő értelmű -ó, -ő képzős igenevek

Nyelvünkben a cselekvő értelmű igenevek mellett szenvedőek is előfordulnak. A 
szenvedő értelmű igenevek használata finnugor örökségünk, nem idegen hatás következ
ménye. Az efféle -ó, -ő képzős igenevek mind általános használatúak, és rendszerint 
főnevesült formában, összetételben vagy az összetétel és a szókapcsolat határán ál
ló szókapcsolatban fordulnak elő. Elsősorban valamely komplex fogadom megjelölésére 
szolgálnak. Pl. szántóföld, ítélőszék, lakóhely, a következő nap, fizetőpincér stb. 
Alkalmi használatban a szenvedő értelmű -ó, -ő képzős igenév nem szokott előfordul
ni. Szenvedő jelentésű alkalmi használatra a -t, -tt képzős igenév szolgál.



Határozói bővítményG folyamatos 
melléknévi igeneves szerkezet

A folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezetben leginkább határozói 
bővítményt találunk. Több fajta határozó is előfordulhat ilyen helyzetben, leggyak
rabban hely-, idő- és módhatározó, ritkábban egyéb (cél-, eredet-, hasonlító-, ál
landó stb.) határozó. A határozó rendszerint ragos főnév, de lehet határozószó, név- 
utós főnév, főnévi igenév stb.^is. Gyakran a való igenév kapcsolja az alaptaghoz.
Az efféle szerkezet rokon nyeleinkben is megtalálható: vort llu ág ka (MK 146.) = er
dőben élő öreg.

A való igenévnek melléknévként sajátos viszonyszói (mondhatjuk úgy is, hogy 
képzői) szerepe van. A létért való küzdelem, a ház előtt való tér, a tölteni való 
föld, a jóra való restség stb. szerkezetben igen halvány a jelentéstartalma; arra 
szo_lgál, hogy melléknevesítse az előtte levő főnevet vagy más szólj, és jelzői sze
repre alkalmassá tegye, hasonlóképpen, mint az ^i melléknévképző. ^ A való összeté
tel utótagjává válik, ha az alakulat jelentésváltozást szenvedett (pl. jóravaló, 
belevaló, nyilvánvaló, hiábavaló, akasztófáravaló, alávaló, alábbvaló, idevaló, va
lamirevaló, sernnirevaló, szemrevaló, életrevaló, csapnivaló, helyénvaló stb.), vagy 
pedig szófajváltást (nyakravaló, borravaló, útravaló, talpalávaló, kontyalávaló, 
hozzávaló, feljebbvaló, fülbevaló, télirevaló, fejrevaló, kenyérrevaló, tűzrevaló, 
ennivaló, harapnivaló, olvasnivaló, keresnivaló, látnivaló, sütnivaló, alattvaló, 
nekivaló stb.)

A való igenév bizonyos népnyelvi fordulatokban is előfordul: erre való nézve, 
jövőre való nézet, mi okra való nézve, tojásra való nézet stb. Mikes Kelemen és Pe
tőfi Sándor is használ efféléket. Kertész Manó szerint első hallásra is érezhető 
bennük a pleonazmus. Két szerkezet kombinálásából magyarázza. Az erre való nézve^az 
erre nézve és az erre való tekintettel (nézéssel) szerkezet keveredéséből ered.

x ... nem látott (...) a sötéttől meg a sűrűn eső hótól.
(CsI-2 : 788.)

. K v. nem látott

a sötéttől ^  — —  meg---- a hótól

J • • eső
.jroi

1

H3
sűrűn

a. a való és a levő igenéwel alkotott szerkezetek:
... még előtte való este egyedül itatta a Milit (MHK 8.) —  A velük va

ló találkozó jó alkalom arra, hogy megismerjük (...) sokrétű tevékenységüket...
(MSzR VII.:26.: 16.) —  Állapítsuk meg, hogy az adott valós leképezés kölcsönösen 
egyértelmű-e és halmazra való leképezés-e: (PP 103.) —  Karancsra való bevonu
lásom pedig így történt: ... (NI-1 : 5-) —  Fedezék mögül való céllövéskor olyan 
testhelyzetet foglalunk el, amely megfelel a fedezék magasságának. (H-l : 71.) —
Ha azt akarjuk, hogy harc közben sikeresen eltaláljuk a célt, fontos, hogy gyorsan 
és pontosan meghatározzuk tőlünk való távolságát. (H-l : 72.) —  ... simán áttért a 
következő tárgyra, az ördög ellen való mtezkedesekre. (MHK 24.) —  A kevésbé tehe
tősek viszont, mint pl. 1792-ben a Segesvár varosba való Veres János késcsináló, 
csak áruló asztalért fizetett árendátT (MI 43.) —  Se tuzrevaló, se píz, se krunpli, 
de még eladni való valami se. (CsI-2 : 7830 —  A zárójelben levő polinom tovább már 
nem bontható. (PP 130.) —  ... a keret a benne levő elektronokkal (...) nem mozog
... (DP 15.) —  Férjnél levő lányonhoz, az Egyesült Államokba. (SzK-2 : 202.)

b. cselekvésre vonatkozó igenéwel alkotott szerkezetek:
... most már nyugtalankodva szólt be odabern dolgozó urához: ... (SzK-2 

: 200.) —  ... ettől kezdve turisták, véletlenül odavetődő járókelők zavarják meg 
békéjét. (MSzR VII.: 30. : 14.) —  ... az o mozdulataival ölelte körül a szájából 
felszálló füstfelhőket... (HJ 62.) —  ... kinyílt az ajtó, s egy titokzatosan mo
solygó asszony kézen fogva bevezette a szobába. (NI-2 185.) — egy hosszan rezgő



dörrenés löki ki a legényt a ladik farából. (CsI-1, IK 45.) —  ... a mezsgyén túl 
kapáló fiúra tekint... (VP, MME 77-78.) —  A szelíden pihegő szellőben gyengén hűl- 
lámzott a kaszáló magas füve... (Cl 51-) —  ... egy életre szóló mesélhivalót ... 
(IGy, MME 117.) —  ... nem is vették volna jónéven tőle, ha az o cicája nyávogott 
volna a tetőn, az ő kutyája ugatta volna meg a házban jövő-menő embereket. (HJ 59.)
—  ebben a kis mosolyban (...) a fejük fölött~átnéző gondolatokat látott. (ZL 45.)
—  ... nyugatra harapdáló öble ... (IGy, MME 111.) —  ... varrodSba járó lány, egye
temről hazavendégeskedo diák, ... (HSK, IH 226.) —  A hazulról kísérő fűzöldek el
tűntek. (DJ, IK 55.) —  ... a versengésben (...) azok a típusok vesznek részt, ame
lyek a szóban forgó évben először jelentek meg a hazai piaccal. (KI : 1586. : 21).

c. történésre vagy állapotra vonatkozó igenévvel alkotott 
szerkezetek:

... egyre fokozódó zúgással eléjük kanyarodott. (SzK-1, IK 205.) —  
Berkenyés János, a szomszédban lakó tímár... (MHK 8.) —  öreganyó is, ki a szájából 
kicsüngő szösszel hallgatta, lehajtotta fejét és tovább pergette az orsót. (CsI-2 
7»5.) ... a földre csüngő fürtöket ... (VP, MME 85.) —  Az alig észlelhető jég a-
latt... (IGy, MME 111.) -- ... folytatá a tanácshoz tartozó vének felé fordulvaT.. 
(MHK 28.) —  ... egy lakosra jutó reáljövedelem ... (MN 35. : 29. : 1.) —  ... át
vitte elolvasni az arrtoituson üldögélő Klamarik úrnak ... (MHK 12.) —  Az ország gaz
dasági helyzete tovabbra is súlyos, amelyen alapvetően a nyugatról érkező élelmiszer
küldemények sem változtatnak, ... (ÖTH-4 : 8.) —  Az exportra történő értékesítés 
csak mérsékelten emelkedett. (MN 35. : 29. : 1.) —  Kilőtt sugarai még szikrázva vá
gódtak az alant folydogáló vízbe. (SzK-2 200.)

Tárgyi bővítményű folyamatos 
melléknevi igeneves szerkezet

A tárgyi bővítmény kevésbé megterhelt, mint a határozói. Az igeneves szerkezet
ben levő tárgy rendszerint ragos. Ragtalan tárgy inkább főnevesült utótagú összeté
telekben (pénzváltó, adófizető, kenyérkereső, bálványimádó, hitszegő, házasságtörő, 
szavatartó, gondűző stb.) fordul elő. Ezekben a tárgy és az igenév kapcsolata szoro
sabb, mint szerkezetben.

Rokon nyelvi példa: jor poultép jiw (VNGy III.: 172.) = gyalu fogó fa = lábfej 
x ... ideges sietséggel szorította meg a nádsípokat összetartó madzagot. (GE,

K megszorította

sietséggel H T, a madzagot

IH 62.)

ideges J J ^ ^  összetartó

T2 nádsípokat

Mintha az apósát érintő sértés nem is lett volna a levélben, ő csak az örökséget 
látta. (CsI-2 : 785.) —  Különösen a gépkocsigyártásban egyre több a munkásokat he
lyettesítő gép. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  Vizsgáljuk meg (...) ezeket a változókat 
tartalmazó mondatokat: ... (PP 13.) —  A közlekedési vállalatok (...) személyszállí
tó teljesítménye a tervezettet megközelítő mértékben növekedett. (MN 35.: 29.: 2.)
—  Azután a deputlclót vezet<3 mezőbíró olvasta föl írásból az útiköltségre vonatkozó 
számadásokat. (MHK 23.) —  A számítottat meghaladó növekedés lényegében az égetett 
szeszes italok (...) áremeléséből adódott. (MN 35.: 29.: 2.)

A BEFEJEZETT CSELEKVÉSÖ (TÖRTÉNÉS0)
MELLÉKNÉVI IGENEVES SZERKEZET

A befejezett cselekvésű, ill. történésű melléknévi igeneves szerkezetben a -t, 
-tt képzős igenév határozót, ritkábban alanyt, igen ritkán pedig tárgyat kapcsol az 
alaptaghoz. A -t, -tt képzős igenévben kifejezett cselekvés az igében kifejezett cse



lekvéshez viszonyítva rendszerint élőidéjű (vagyis befejezett). Nyelvünkben az élő
idé jűséget kifejező -t, -tt képzős igenévnek mozzanatos az akciáninősége. Ennek az 
oka, hogy a -t, -tt képzős igenév elsősorban állapothatározásra, mégpedig véghez
vitt cselekvés eredményeként bekövetkezett állapot meghatározására szolgál. A befe
jező, mozzanatos jelleget még akkor is odaértjük a cselekvéshez, ha igekötővel nincs 
megjelölve az Igenéven.

Ha az igenév egységes fogalom kifejezőjévé vált, rendszerint igekötő nélkül 
használatos: sült hús, töltött káposzta, reszelt torma, rakott krumpli, füstölt son
ka, aludttej, pirított hagyma, darált dió stb. Alkalmi használatban lehet igekötős 
az igenév. Pl. A lesózott szalonnát belerakták a teknőbe.

A melléknévi igeneves szerkezetben levő igenévnek általában nincsen igekötője, 
az egyszerű jelzős szerkezetben levőnek viszont többnyire van (vagy lehet). Ezeknek 
az utóbbiaknak a zöme melléknevesült, és élőidéjű jelentését elvesztve állandó tu
lajdonság jelölőjévé válik. '

Az előidejűséget kifejező -t, -tt képzős igenév fogalomjelölő lehet ugyan, de 
általános használatú nem, mert a benne kifejezett cselekvés már végbement. Alkalmi 
jellegét még fogalomjelölő minőségében is megőrzi, nem úgy, mint az -ó, -ő képzős i- 
genév. Az igenév és a főnév kapcsolata kevésbé szoros a fogalomjelölő -t, -tt képzős 
igenevek esetében. Ezért nem írjuk őket egybe, mint az -ó, -ő képzőseket"(fizetőven- 
dég, de: fizetett ügynök). A -t, -tt képzős igenév egyidejűseget is kifejezhet, de 
csak a szenvedő értelmű. Az -ó, -ő képzős szenvedő igenevektől eltérően ezek. nemcsak 
fogalomjelölő funkcióban fordulnak elő, hanem mondattani szerepet is betöltenek.

Az igei alapszó jelentése határozza meg, hogy cselekvő vagy szenvedő értelmű-e 
az igenév. Ha az igenév cselekvést jelentő tárgyatlan igéből van képezve, akkor cse
lekvő értelmű. Pl. Az újonnan jött fiú nem tudta az egyszeregyet.

Szintén cselekvő értelműek a történést jelentő és a visszaható igéből képzett 
igenevek. Pl. Munkában kimerült tagjait pihentetni szerette volna.

A cselekvést jelentő tárgyas igéből képzett igenév akkor szenvedő értelmű, ha 
nincs bővítménye (festettptojás, hímzett terítő, erőltetett menet stb.), ellenkező 
esetben cselekvő értelmű. y A cselekvő értelmű használat igen ritka és szokatlan.
Pl. A beteget jelentett dolgozó harmadnap már megjelent a munkahelyén.

Szenvedő értelmű igenév származik a szenvedő igéből is. A mai magyar nyelvben 
ilyen csak szórványosan fordul elő. Pl. A barlang mennyezetén képződött' cseppkőalak
zatoknak sztalaktit a nevük.

A -t, -tt képzős igenév rendszerint határozót kapcsol az alaptaghoz. Ilyen hely
zetben leginkább eredmény-, eredet-, eszköz- és fokhatározó fordul elő, de szép szám
mal találhatunk hely-, idő-, mód-, ok-, cél-, társ- és egyéb határozót is. Alakja 
szerint a szerkezetben szereplő határozó lehet határozószó, ragos főnév, ragos mel
léknév, ragos névmás stb. A szerkezetre rokon * nyelvi példát is idézhetünk: tórmá 
káltmam káli-xo (ÉOM 131.) = égbe föltetszett csoda-ember = medve

x Vékony huzalt feszített ki az ablaknyílásra, s végére egy vízzel telt köcsö
göt kötött. (Dl 44.)

a. igekötő nélküli igenévvel alkotott szerkezetek:
1. A bővítmény határozószó: ... az alig zsendült vetések fölött párás szomorúság 

terült szét... (SzK-1, IK 202.) —  Inkább hirtelen lobbant ösztönnek engedelmeskedem 
ekkor, mint a kézikocsis baj társnak. (DJ, IK 5ö.) —  A csoport előre nem látott módon 
késik, úgyhogy Tosi kénytelen segítséget kérni a környék lakosságától. (MSzR VII.: 
26.: 4.) —  Testemet átjárja a régen érzett szellő... (DJ, IK 54.)

2. A bővítmény ragos főhév: A nézők valósághűbb, frissebb, érdekesebb híreket

Határozói bővítményű befejezett 
melléknévi igeneves szerkezet

K _  kötött

végére egy köcsögöt

H vízzel



k é m e k  a tévéhez intézett leveleikben. (MSzR X.: 9.: 17.) —  Emitt meg fából fara
gott fej"fákat sodor a víz ... (CsI-1, IK 45.) —  Ki-kinézett az ablakon, félrehúz- 
va róla a fejkendőből rögtönzött függönyt ... (CsI-2 788.) —  A gatya korcára köt
ve, az oldalunkon zörgött a ládika, abba csuktuk a foglyul ejtett lepkéket ...
NI-2 59.) —  össze kellett szednie magát, fel kellett vanszorognia az irodához s 
az ajtóhoz támasztott fülével olyan éberen figyelni, mint a hiúz. (HJ 64.) —  ... 
a törülközőre nyomtatott Mona Lisa giccs. (DJB 49.) —  ... vékony lábain úgy leng, 
mint karóra tűzött gatyaszár. (CsI-1, IK 44.) —  a szakirányban vállalt szőlőbe ... 
(VP, M4E 72.) —  Ha a körbe irt szögnek és a középponti .szögnek ugyanaz az ív felel 
meg, akkor ... (PP 302.) —  Egy kalaplopásért adott büntetést így jegyeztek fel:
... (MI 43.) —  Szekeres Sándor lábára kötözte dróttal tákolt bocskorait... (CsI-2 
: 782.) —  ... a szélekre kötött ólomgönfoök jégeső módjára koppantak meg az ágaso
kon. (ZL 6.)

3- A bővítmény ragos melléknév: ... akaratereje úgy működött, mint egy üresen 
járatott mákdaráló. (Dl 102.) —  Akkor fölállt játékai közül, és csak bámult tágra 
nyílt szenmel az "anyjára ... (NI-2 : 183.) —  ... szerette a kövér lakatosnét, aki 
úgy hurcolta körül későn született gyermekét, mint valami csodát. (HSK, IH 231.) —  
Hosszú, széles, tágas udvar, a közepén zöldre festett galambdúc ... (HSK, IH 226.)

4. A bővítmény ragos névmás: Hogy vegre hírt kapok a fiamtól. Oroszországból 
vagy máshonnan. Vagy valakivel küldött üzenetét. (SzK-2 202.)

5. A bővítmény ragos határozószó: A messziről érkezett jégtáblák ... (IGy, MME 
109.) —  ... az alájuk hullt leveleket ... (IGy, MME 111.)

6. A bővítmény ragos száimév: Az 1912-ben született színész az olasz közönség 
kedvencei közé tartozik ... (MSzR IX.: 1.: lö.)

b. igekötős igenéwel alkotott szerkezetek:
Ezek a szerkezetek nemcsak abban különböznek az előbbiektől, hogy igenevük ige

kötős igéből jött létre, hanem abban is, hogy jobban kifejezésre jut bennük a befe
jezettség.

A hivatalból kirendelt védő a vád elejtését indítványozta (LI, IK 103.) —  Ez 
a fura fiú, ez a mindenhonnan visszalökött gyerek órákig tudott elülni magában.
(HSK, IH 231.) —  ... fokeppen atyjaval eltöltött pillanataira. (SzK-1, IK 202.) —  
. . . a  zeneszó, amit úgy göngyölget a szél, mint könnyeivel telesírt keszkenőjét a 
parton. (CsI-1, IK 45.) —  ... a mellen átkötött nagykendo ... (IGy, MME 117.) —
... csak azután, mikor már látott fagallyakkal felcifrázott katonafövegeket. (MHK
19.) —  Az aktában meggyengült szemek üdülést nyújt a frissen tartott pázsit zöld
je ... (GE, IH 60.) -- ... nem érvényesültek kielégítően a tervben meghatározott 
követelmények. (MN 35.: 29.: 1.) —  A feladatban feltett kérdésre (...) igenlő vá- 
laszt adhatunk. (PP 112.) —  ... az esetről fölvett jegyzőkönyv ... (MHK 9.) —  A 
növekedés nem érte el a tervben előirányzott 5 százalékot ... (MN 35-: 29.: 1.) —  
Vészesen megduzzadt medreben háztetők jönnek ... (CsI-1,IK 45.)

Alanyi bővítményű befejezett 
melléknévi igeneves szerkezet

Az efféle szerkezetet az jellemzi, hogy benne egy viszonyrag nélküli főnév vagy 
főnévül vett más szó egy sajátos, személy ragos igei-igenévi alakulattal együtt ala- 
nyos szószerkezetet alkot. Az alanyos szószerkezet egy további főnévnek, a mellékné
vi igeneves szerkezet alaptagjának van alárendelve. Az alanyos szószerkezetben levő 
igenév személyragos, rendszerint egyes szám 3. személyű, de lehet 1. vagy 2. szemé
ly ű is. Magán az alanyon semnilyen alaki jegy nem mutatja a szószerkezeti összefüg
gést. Az ilyen külön alanyi szerkezettag sohasem lehet egyúttal egy mondat alanya, 
és a személyragos igenévből sem lehet állítmány ugyanabban a mondatban.-5 Rokon nyel
vi példa: taw pantém kwol (VNGy III, 38.) = az ő fedelezte háznak = annak a háznak, 
amelyet ő fedelezett

x Ez a medve (...) inkább hasonlított a nagymama idézte medvéhez ... (MM, IK



K hasonlított

a medve medvéhez

A,2 a nagymama

A tagolódás a Michelangelo ábrázolta emberi test anatómiai lehetőségein alap
szik. (DJB 41.) —  A radenci egészségügyi központban a legkorszerűbb módon gyógy
kezelik a m o d e m  életmód okozta bajokat. (MSzR IX.: 1.: 19.) —  A vízszintes ele
mek képezte egész az uralkodó ... (DJB 9.) —  A vietnami állam- és pártvezetőség 
meghívására tegnap megérkezett Hanoiba a Todor Zsivkov vezette bolgár állam- és 
pártküldöttség. (MSz, 1979. szept. 30.: 2.) —  Négynapos hivatalos látogatás után 
tegnap hazaérkezett Bukarestből a Szocialista Szövetség Todo Kurtovic vezette kül
döttsége. (MSz, 1979. szept. 30.: 2.) —  A vizsgált probléma keltette matematikai 
gondolkodás (alcím; PP 52.) —  A rongyok közül előkutászta a moly lyuggatta melled
zőt és odadobta az ura elé. (CsI-2: 782.) —  Hasonlítsd össze a három muzsikus e l ~  
foglalta teret környezettük terével! (DJB 89.) —  De hát nem indulhat el a mesebeli 
kis legények útján, tarisznyájában néhány anyja sütte pogácsával világot látni ... 
(VP, MME 72.)

Ennek a szerkezetnek a használata mai nyelvünkben meglehetősen korlátozott. Az 
-andó, -endő képzős igenév az -and^ -end képzős jövő idejű igealaknak az -ó, -ő kép- 
zős származéka. Mivel efféle jövő időt ma már nem képezünk, a belőle alakult igene
vek is igen háttérbe szorultak, de nem tűntek el teljesen. Az -andó, -endő képzős 
igenév elsősorban utóidejű cselekvés kifejezésére szolgál. Többnyire főnevesült vagy 
melléknevesült alakban fordul elő. Például: teendő, jövendő, tisztelendő, hajlan
dó, halandó, állandó, szorzandó, osztandó, összeadandó, kivonandó, kisebbítendő, to
vábbá: szánandó (ember), romlandó (áru), házasulandó (legény), leendő (após), ere
dendő (bűn), kelendő (portéka), megszívlelendő (tanács), követendő (példa), meggon
dolandó (dolog), maradandó (érték), forgandó (szerencse) stb.

A szükségesség kifejezésére is használjuk, szenvedő értelemben: a holnapra 
megtanulandó lecke, a szerdáig elvégzendő munka, a számításban keresendő hiba, a bá
tyámnak írandó levél, a vendégeknek készítendő uzsonna, a csomagban küldendő kávé, a 
disznóvágáshoz veendő fűszerek stb.

Az -andó, -endő képzős igenévnek szerkezetben rendszerint határozó a bővítmé
nye. Ez. többnyire részeshatározó vagy időhatározó/ de lehet helyhatározó, módhatá
rozó, célhatározó, okhatározó, eszközhatározó is. Alakja szerint az ilyen szerepű 
határozó ragos főnév, ragos határozószó vagy ragos melléknév.

x Ha a bíró akadályoztatása, kizárása vagy egyéb okok miatt a községi szabály
sértési szerv teendőinek rendes végzése kérdésessé válik, az ebben a szervben vég
zendő munkára ideiglenesen kirendelhető más szabálysértési szerv bírája. (VSZATHL 1980.)

A BEÁLLÓ CSELEKVÉSŰ (TÖRTÉNÉSÖ) 
MELLÉKNÉVI IGENEVES SZERKEZET

nunkára

J^ az ebben J-3
más



A szülő, illetve a gyám részéről gyakorlandó fokozott felügyeletet akkor kell 
kinondani, ha... (VSzATHL 1980.) —  ...zárt ajtók mögötti megbeszélést tartottak 
Amszterdamban az amerikai repülésirányítóknak nyújtandó szélesebb körű támogatás
ról. (ŰTH-3 : 9.) —  A társadalmi könyvviteli szolgálatnak és a postaforgalmi tár- 
sultmunka-szervezeteknek az e törvény szerinti pénzbeli juttatások kifizetésével 
kapcsolatos szolgáltatásokért fizetendő eszközöket ... (VSzATHL 1982.) —  ... vala
mint az e törvény szerinti pénzbeli juttatásokatkifizető bankoknak szolgáltatási 
díj elmén fizetendő eszközöket... (VSzATHL 1982.)

A melléknévi igeneves szerkezethez kapcsolódó 
minőség- és mennyiségjelző

Mondatban a melléknévi igeneves szerkezet gyakran vesz magához jelzőt. Legin
kább a szerkezet alaptagjának van az igenéven kívül másik jelzője is. A jelző rend
szerint közvetlenül az alaptag előtt áll. Ilyenkor az igenévi jelző vagy a jelzős 
szerkezet egészéhez, vagy magához az alaptaghoz kapcsolódik. Az alaptag jelzője né
ha megelőzi az igenevet és bővítményét. Az efféle jelző általában névmási vagy szám- 
névi.

Az igeneves szerkezet bővítményének is lehet minőség- v. mennyi ségj elzője. Ez 
a szerkezet alaptagjához viszonyítva a negyedik szintre van süllyedve. Olykor a bő
vítménynek és az alaptagnak egyaránt van jelzője. Az alaptagtól eltávolodott jelző 
a bővítmény jelzőjét is megelőzi.

Az a körülmény, hogy a melléknévi igeneves szerkezethez jelző kapcsolódik, lát
szólag nem sokat változtat a szerkezet helyzetén. Pedig nem mindegy, hogy a mellék
névi igenévvel kapcsolt rész egyedüli jelzője-e az alaptagnak, vagy van másik is.
Ha az alaptag jelentését már szűkíti valamilyen jelző, a melléknévi igenévi jelzőnek 
kevésbé fontos a szerepe. A melléknévi igeneves résznek a közlésben való jelentősé
gét viszonylag nem sokat csökkenti az alaptag névmási vagy száimévi jelzője (ennek 
az igeneves rész mögé kell kerülnie), a szerkezet bővítményéhez kapcsolódó jelző pe
dig még növeli is. A halmozásos esetekben az igenévi jelző rendszerint olyan fontos, 
mint a többi jelző.

a. jelzős alaptagú szerkezet
1 . az igeneves rész a jelzős szerkezetnek van alárendelve
Rokon nyelvi példa: várt olap Sémái vántsrt (VNGy III., 521.) = erdőben élő fe

kete vidra
x Félig nyitott kék inge elárulta a mellkosár erős, domború formáit... (ZL 6.)

H félig

Egyszersmind a fiatalokat érintő általános kérdésekről is szó lesz. (MSzR VII.:
29.: 12.) —  A messze merengő pusztai ház körül nem mozdult serani. (SzK-1, IK 202.)
—  ... a robbantáshoz fűződő egészséges ösztöne azt súgta neki, hogy... (Dl 84.) —  
... most már legényesen fütyüreszgetve szaporázta lépteit, hogy mielőbb megvigye a 
hírt álmatlanságban szenvedő száraz feleségének... (HJ 58.) —  Könnyesen csillogó 
melegbarna szeme fölött széles, egyenes tusvonalként húzódott szemöldöke ... (SzK-2 
: 200.) —  ... a távolban, mint gyorsan közeledő sárga látomás, feltűnt a villamos 
... (SzK-1, IK 205.) —  ... a levelek alá rejtőző kis fürtöcskéket ... (VP, MME 74.) 
-- ... egy lakosra jutó átlagos nomináljövedelem ... (MN 35.: 29.: 1.) —  A korán 
sötétedő őszi este ráfeküdt az óriás folyamra. T Z L  5.) —  ... az egészségtől duzzadó 
vérmes ember ...TMHK 13.) —  ... a rondót szegélyező koronás fák alatt vannak a kis 
társalgók. (GE, IH 60.) —  Egyébként a Központi Bizottság mostani ülésén a Lengyel- 
országot foglalkoztató legidőszerűbb kérdéseket (...) vitatják meg. (ŰTH-2 : 9 . ) —
A fűzfavesszőből font alacsony kaput hol kivágta, hol visszacsapta a szél. (ZL 6.)



—  ... vitte valami édes érzés, az otthon maradt kis asszonyka, aki biztos az abla
kon keresztül lesi, jön-e már. (CsI-2 : 7ÖÖ.) —  ... a szakszervezet lemondta kedd
re tervezett általános figyelmeztető sztrájkját. (HN, 1981. febr. 6.) —  Vagy a 
csúszkálásból kinőtt nagyobb fiúk okosítottak fel bennünket efelől? (NI-2 : 11?.) —  
... az aljukhoz tapadt új cipókkal ... (IGy, MME 110.) —  A kvantumelmélet szerint 
a foton a fényforrás által kisugárzott elemi energiamennyiség. (DP 51.) —  Az 1. 
bekezdésben említett egységes váltóűrlapokat 1979• december 1-éig kell forgalomba 
bocsátani. (VSzATHL 1979.) —  Ott bent a fakorláton tűi iratokkal elhalmozott nagy 
íróasztal mögött ült a bíró. (Cl 47.) —  Az így képződött két lépésnyi folyosón kell 
sorban elvonulnunk előttük. (DJ, IK 55.)

2. a jelző megelőzi a szerkezet bővítményét
Ilyen a Halotti Beszéd igeneves szerkezete is: mend paradisumben uolov gimil- 

cictul munda neki élnie.
x A leszegett fejek némasága, a rideg csend, amely úgy tört rá (...), mint va

lami hirtelen támadt ítéletidő ... (HJ 64.)

Hx ítéletidő

valami J J__. támadtjTnni

H2 hirtelen

Ez a rendkívül szórakoztató vígjáték, amely 1973-ban készült, az ember holdra- 
szállasa u t a m  idők legfontosabb esemenyeről szól. (MSzR VII.: 28.: 6.) —  Mit csi
nálnál te, diák, ha például most nem volna fölötted sem az égboltozat, sem ezek a 
ránk figyelő csillagok? (Cl 55.) —  ... két sötéten bámuló rohamsisakos ... (DJ, IK 
55.) —  Három egymás után elért győzelmével a szovjet, űjabban Amerikában élő Lev 
Aljburt vette át a vezetést a nemzetközi sakktornán. (MSz, 1981. jan. 3»: 20.) —  Az 
őszies időben ki így, ki úgy volt öltözve, ez a csoport úgy mutatott, mint ezek a 
hervadásnak indult szőlőlevelek. (LE 79.) —  A komtányosfülke oldalán három pirosra 
füstölt sonkát szaglász a szél. (CsI-1, IK 44.) —  ... valami hirtelen nőtt cserjés
ben ... (IGy7~MME 119.)

3. a jelző mellérendelt viszonyban van az igenévvel
x Mezítlábas, mázsákat bíró emberek lepik el a hajót, mint hangyák a szalonna

darabot ... (CsI-1, IK 44.)

mázsákat

- egy jelző kapcsolódik a szerkezethez:
... amikor rokkant, egymásba kapaszkodó (...) betűk tántorogtak (CsI-2 : 783.)

—  Sötét, többfelé ágazó folyosón haladtak végig (SzK-1, IK 204.) —  ... rövidre 
nyírott, suru hajszalai megragyogtak, mint az ecset ... (ZL 6.) —  ... megállt a kü
szöbön, mint egy szamontártó és sötéten figyelmeztető árnyék! (SzK-1, IK 205.)

- több jelző kapcsolódik a szerkezethez:
... kényelmes, tiszta, fehérre festett padok marasztalják az embert ... (G£, IH 

60.) —  ... a mocsárt jelző, apró, zöld vonalkak ... (IGy, MME 111.) —  Ugyanez a 
fél lábszárig érő, bő, foltos nadrág volt rajta, mint tavaly nyáron ... (NI-1 : 13.)
—  Az sem számított, hogy közben igazi, élő, eleven, húsból-vérből való medvét lát
tunk a Schmidt cirkuszban... (MM, IK 134.) -- ... ha kiszabadult a szorongató, vé
kony, idegesen rángatódzó ujjak közül, makacsul és haragosan szembenézett az apjá
val. (HK, IH 232-37)

- a jelzők egyike nincs mellérendelő viszonyban az igenévi jelzővel:
x ... tisztaságtól ragyogó, mosolygós kis szoba lett a tegnapi avasszagú odúból. 

(ZL 45.)



ragyogó Jjmi J0 mosoly-J-, 
* gós 1

kis

H tisztaságtól

... a szertekívánkozó, aztán eltévedő, támaszt nem találó árva vesszőket. (VP, 
IWE 75.) —  Akadt (...) néhány egyszerű, otthon készült hímzés, világos kis függöny 
az ablakra ... (ZL 45.)

b. jelzős bővitményű szerkezet
Rokon nyelvi példa: \ tál 81®m riawrem (ÉOM 129.) = egy telet élt gyermek = 

medve
x ... fehér vesszőből font asztalka mellett (...) egy nyúlánk fiatalasszony ül

dögélt ... (SzK-2 200.)

üldögélt

egy fiatal- 
asszony

nyúlánk

asztalka mellett 

font

vesszőből 

fehér

... szalonjai a finom fövennyel behintett fasorok ... (GE, IH 60.) —  ... átme
netileg, az általános választások kiírásáig egy, a fehér telepesek által is jóváha
gyott kormány volt hatalmon. (HN, 1981. jan. 23.: 4.) —  Az első világháborút köve17 
to evekben nagyarányú volt a munkanélküliség. (MSzR IX.: 1.: 14.) —  Lassú íveléssel 
ereszkedett a nap. Akár egy éjjeli szállásra megtérő madár. (SzK-2 : 200.) —  A túl
só oldalon, a lankás dombháton lapuló Be táj nova is már bóbiskolt. (Cl 52.) —  A rrun- 
katermelékenység lényege az élő munkával való takarékosság. (PRDM 97.) —  A racioná
lis számokkal való műveletek (cím, PP 141.) —  Valamely kifejezésben szereplő válto
zók ... (PP 10.) —  Délelőtt a románokat 8 : 4-re, délután a spanyolokat 9 : 6-ra 
verték a spliti Európa-bajnokságra készülő "kékek11 ... (ÖTH-4 : 23.) —  Álló hely
zetben való célzáskor a puskát úgy tartjuk, hogy a tár a bal tenyerünkön feküdjön, 
bal könyökünk pedig a csípőnkre támaszkodjon. (H-l : 71.) —  ••• a legenda eredete 
nem hogy kidomborodott volna, sőt inkább elmosódék, titokzatos ködbe ereszkedő gyö
kereivel ... (MHK 20.) —  A munkaügyi minisztérium egyik magas rangú funkcionáriusa 
helyi újságírókkal folytatott beszélgetésében kijelentette, hogy ... (MSz, 1981. jan. 
24.: 1.) -- ... ugyanannak a diédemek minden ilyen merőleges síkkal kapott szöge 
egybevágó egymással. (PP 287.) —  ... évi 11 600 tonna mirelit-árut előállító üzem 
létesült. (MN 35.: 29.: 1.)

c. jelzős alaptagú és bővitményű szerkezet 
x Mikor a fekete posztóval bevont mesebeli városban levágta a sárkányt a rozsdás 

királyfi ... (MHK 26.)

a városban
h i c t

T a sár- A 
kányt |

a királyfi

bevont írnni JP mese- J-z 
beli y

rozsdás

posztóval
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... az első műsorban sugárzott hétórás kétnyelvű adással együtt meg j óbban hoz- 
zájárul ... (MSz, 1979* febrT 2.: 7.) —  Kelemen István uramnak csakugyan egy egész 
vármegyére való furfangos esze volt ... (MHK 16.) —  ... a szocialista országokká! 
való tervszerű együttműködésnek ... (MN 35.: 29.: 2.) —  A mai műsorban a különböző 
országokban megvalósított önigazgatási kérdésekről lesz szó. (MSzR IX.: 1.: 12.) —
A TASSz szovjet hírügynökség által ismertetett hivatalos nyilatkozat kiemeli, hogy 
... (ÖTH-4 : 9«) —  A fény elektromos hatás kísérleti tanulmányozására szolgáló kor
szerű berendezést a 3. ábrán láthatjuk. (DP 52.)

Gyakori eset, hogy az alaptag jelzője megelőzi a bővítmény jelzőjét, és így vi
szonylag távolra kerül az alaptagtól:

Moszkvában cáfolták azt a washingtoni kormánykörökben elhangzott állítást, a- 
mely szerint a szovjetek akadályozták volna az amerikai túszok szabadulását Teherán- 
bán. (HN, 1931. febr. 6.: 4.) —  ... és éppen ezek a minden várakozást meghaladó 
teljesitmények győzték meg arról is, hogy Deda komolyan veszi az olaszorszagi utat. 
(Dl 94.) — ... hogy még néhány kisfilm után megalkossa (...) első egész estét be
töltő játékfilmjét is, az újonc címen. (MSzR VII.: 28.: 12.)

A melléknévi igeneves szerkezet a jelzős szerkezet különleges formájának is te
kinthető. Mint ilyen újabb jelzőt is vehet magához. A jelző kapcsolódhat bővítményé
hez is és alaptagjához is. Olykor a melléknévi igeneves szerkezet alaptagja jelzős 
szerkezet. Sajátos felépítésű az olyan szerkezet, amelyben az alaptag jelzője mege
lőzi a melléknévi igeneves szerkezet bővítményét. Az efféle jelzők gyakran olyasfé
le utaló szerepűek, mint az alárendelt mondatok utalószava; éppen utalószavas vonat
kozó mondattá lehet transzformálni őket.

Birtokos szerkezettel kombinált 
melléknévi igeneves szerkezetek

A melléknévi igeneves szerkezet tagjaihoz nemcsak minőség- és mennyiségjelzők 
kapcsolódhatnak, hanem birtokos jelzők is. Mivel ezeknek egészen más sajátságaik 
vannak, külön tárgyaljuk őket. Egyik fontos vonásuk a birtokos szerkezeteknek, hogy 
alaptagjuk, a birtokszó rendszerint birtokos személyraggal van ellátva. A birtokos 
személyrag arra utal, hogy hány és milyen személyű birtokoshoz tartozik a birtok, 
valamint hogy egy vagy több van-e belőle. A minőség- és mennyiségjelzős szerkezet a- 
laptagjának nincsenek efféle morfológiai kötöttségei, a ragok és a jelek közvetlenül 
járulnak hozzá. A birtokos jelző könnyebben eltávolodik az alaptagtól, mint a minő
ség- és menny iségj elző. Esetenként (de nem mindig) a -nak, -nek rag utal a birtok
szóhoz való tartozására. A birtokos jelző mögéje is kerülhet a birtokszónak, akkor a 
szerkezet szórendje fordított. Ha viszont egy minőség- v. mennyiségjelző kerül alap
tagja mögé, értelmező lesz belőle.

A birtokos szerkezettel kombinált melléknévi igeneves szerkezeteknek többféle 
változatuk van. Az egyik típusban a birtokszó egyúttal az igeneves szerkezet alaptag
ja is. A birtokos jelző itt rendszerint megelőzi $z igeneves szerkezetet. A másik fé
le szerkezetben a birtokos jelző egyúttal az igeneves szerkezet alaptagja is. A bir
tokszó ilyenkor követi az igeneves szerkezetet. Olyan változat is van, amelyben az 
igeneves szerkezet bővítménye a birtokszó, a birtokos jelző pedig előtte áll.

A birtokos szerkezetbe beépülő melléknévi igeneves szerkezet megítélésében fon
tos mozzanatnak számít, hogy mit jelzősít az igenévvel kapcsolt rész: mondat funkciós 
szinten levő alaptagot vagy alsóbb szinten levő részt (birtokos jelzőt), és hogy ön
magában tölt-e be jelzői funkciót vagy más jelzővel (pl. birtokos jelzővel) együtt.
Ha a melléknévi igeneves szerkezet bővítményének van birtokos jelzője, akkor ezzel a 
szerkezet alaptagjának a jelentését lehet tovább pontosítani. Ilyenkor nagyobb az i- 
geneves szerkezet jelentősége, mint amikor önmagában áll. Az a helyzet biztosítja a 
legkisebb jelentőséget az igeneves szerkezetnek, amikor birtokos jelzőhöz kapcsoló
dik, és csak rajta keresztül vesz részt valamelyik mondatfunkciós rész jelentésének 
közelebbről való meghatározásában. A melléknévi igeneves szerkezet akkor is háttérbe 
szorul a birtokos szerkezettel szemben, ha alaptagjuk közös; ilyenkor ugyanis a bir
tokviszony bizonyul "erősebbnek".

a. az igeneves szerkezetnek a birtokszó az alaptagja 
x A lakosság/nak/ élelmiszerekkel való ellátása valamelyest javult. (HN, 1981. 

febr. 6.: 4.)
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Tündéreket látott a galambdúcon, ott lovagoltak a galambdúc/nak/ zöldre festett 
zsindelyein ... (HSK, IH 231.) —  ... az N halmaznak E halmazra való kiterjesztésé
vel kiküszöböljük az N halmaznak a kivonás műveletére vonatkozó fogyatékosságát... 
(PP 112.) —  ... valami gyáva reménykedéssel mégis engedett volna Rózsi könnyes vi
gasztaló szavainak ... (HJ 64.) —  ... elárulta (...) bőrének szélben bámult szí
nét. (ZL 6.) —  Á~ház/nak/ tőlünk való távolsága ... (H-l : 73.) —  Már korábban 
hangsúlyoztuk, hogy egy számstruktúrának bővebb struktúrába való kiterjesztésekor 
mindig ügyelnünk kell arra, hogy az új struktúrában megőrizzük az eredeti struktura 
fontos törvényszerűségeit. (PP 154.) —  A trópusi őserdők a vilá^/nak/ legsűrűbben 
lakott részei. (MSzR VI.: 51.: 8.) —  Ilyen giccs például a bécsi székesegyháznak 
emléktárggyá (...) kisebbített mása ... (DJB 48.) —  Szerkesszük meg az ABCD rom
buszt, ha adva van (...) egyik szög és a párhuzamos oldalak/nak/ egymástól való tá
volsága! (PP 313.) —  ... de elhagyta már a 2— 4 évesek/nek/ szót nem fogadó kis 
gonoszságait. (VP, MME 76.) —  Az Ózdi Kohászati Uzemek/nek/ acéltermelést növelő 
beruházása ... (MN 35.: 29.: 1.1

b. az igeneves szerkezetnek a birtokos jelző az alaptagja
x Itt éreztem legelőször, hogy a távolság mennyire degradálja a világról szóló 

események érdekességét. (GE, IH 60.)

Az időközben megkötött fegyverszünet csendjében olyan hírek keltek szárnyra, 
hogy ... (HN, 19Ö1. febr. 6.: 4.) —  No, hát ő vezeti, mint mérnök, az újonnan épü
lő villanytelep fölszerelését. (SzK-2 : 201.) —  ... látta, hogy fönt a vasúti töl-
tésen, éppen Béla fölött egy gyorsan futó felhő árnyéka halad át. (NI-2 : 231.) —  
Mivel a fotoáram erőssége a fotocellára vetődő fény erősségével arányos ... (DP 53.)
—  Előszar is, a Bukovac gyerek a városkapuban történt katasztrófa reggelén tűnt el. 
(MRN 132.) —  A folyóba csúszott szekér tulajdonosa a hullámokban lelte halálát.
(HN, 1981. febr. 6. : 4.) —  A Magyarországot"felkereső külföldiek többsége (...) a 
szocialista országokból érkezett. (MN 35. : 29.: 2.) —  A bajnokságban szereplő klu
bok képviselői közül csupán az újvidéki Radnički, moholi Partizan, zrenjanini Maši- 
nac, mitrovicai Május 25. és a Ravno Seló-i Sutjeska volt jelen. (MSz, 1980. jan.
30.: 19.) —  Az 1. bekezdésben említett intézkedés kimondásakor az elkövetőnek meg
hagyják a társult írunka megfelelő egészségügyi szervezetében való gyógyítást.
(VSzATHL 1979.)

A birtokos jelzőnek az igenévin kívül néha másik jelzői bővítménye is van: Az 
olasz dokumentumfilm a romantikát árasztó festői olasz város műemlékeit nutatja be 
az ókori emlékektől a középkoron és a reneszánszon át napjainkig. (MSzR VII.: 30.: 
17.) —  Nem hiszem, hogy istentől való közönséges kanca szülöttje volna ... (MHK 21.)
—  ... a mindenen túl levő idős emberek szeme T.. (VP, MME 70.)

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy ilyen helyzetben a birtokos szerkezet alap
tagjának van külön jelzői bővítménye: ... bennük a korra jellemző árucsere minden
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megnyilvánulási formája szemlélhető. (MI 4l.) —  Az 1779-ben kelt jegyzőkönyvnek e- 
gyik passzusa ... (MI 43.)

c. az igeneves szerkezetnek a birtokszó a bővítménye
x ... a konyha sarkába támasztott gamős botot hóna alá vette és megindult a ta

nyavilág felé. (CsI-2 : 782.)

sarkába

G a konyha

... majdnem dacosan az ég peremén összetorlódó felhőhegyeket nézte ... (NI-2 : 
228.) —  A jég szélén húzódó dombok és a jégen megülő tanyák ... (IGy, MME 113-) —  
Nairobiban folytatja munkáját az ENSZ kezdeményezésére összehívott értekezlet ... 
(ŰTH-2 : 10.) —  ... igen ám, de a város pénzkezelését megvizsgáló exactorok, ebben 
•a kiadási tételben hibát találtak ... (MI 43.) —  Köszönettel fogadjuk majd az olva
sóktól a tankönyv fogyatékosságaira vonatkozó észrevételeket ... (PP 5.)

Szamos esetben a birtokos jelzőnek is van további jelzői bővítménye, úgyhogy a 
szerkezet mélysége eléri a mondatszint alatti ötödik-hatodik szintet is: Az átvett 
nyersdohányt a vajdasági dohánybeváltó állomások keretében működő erjesztőkben fer
mentálják ... (MSz, 1979. okt. 12.: 4 . ) —  ... a jelentés nem foglalta magábaa Ke
rületi Bíróság munkáját elemző részt ... (VKHL 73.: 13.: 91.) —  a hű ábrázolás 
kedvéért kidomborított hátsó lábak olyan belső horpadásokat idéznek elő, amelyek za
varó ak a tárgy használásakor. (DJB 52.) —  A műsor készítőinek szándékuk volt rámu
tatni az egyes országok sajátos helyzetéből adódó különbözőségekre ... (MSzR IX.:
1.: 12.) -- ... ezeknek a megawattoknak a fogyasztói megoszlásához értő energetikus 
szakember... (MN 35«: 29.: lT) —  Az e törvény hatálybalépéséig benyújtott olyan ké
relmekről, amelyekről még nem döntöttek ... (VSzATHL 1982.)

Eléggé különleges és aránylag ritkán előforduló eset az, amikor csak a birtok
szónak van külön jelzői bővítménye: ... a házak árnyékos oldalába húzódó hideg ... 
(IGy, MME 109.) —  ... háttal támaszkodott a tanácsterem egyik szögletében álló ka
lodának ... (MHK 23.)

d. összetett birtokos szerkezettel kombinálódik az igeneves szerkezet 
Itt számos változat lehetséges. A legtöbb esetben az igeneves szerkezet beéke

lődik egy többszörös birtokos szerkezetbe. Ezáltal meglehetősen bonyolult szerkezet 
jön létre. Néha az is bonyolítja a helyzetet, hogy a többszörös birtokos szerkezet 
valamelyik tagja halmozott. Jóval áttekinthetőbbek és érthetőbbek az olyan szerkeze
tek, amelyekben csupán halmozás fordul elő.

x Számítsuk ki (...) a négyszög szemközti oldala által alkotott szög nagyságát! 
(PP 311.)
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Ezt a pénzt a thaiföldi-kambodzsai határ közelében elhelyezett kambodzsai mene
kültek megsegítésére fordítják. (MSz, 1979. szept. 30.: 2.) -- ... nem is beszélve



a front másik vonaláról érkező lövedékek (...) pusztításáról. (MML, IK 136.) —  ... 
nem tesznek hatékony intézkedéseket a Belgium területén megnyilvánuló terrorista és 
más jugoszlávellenes tevékenység megakadályozására. (ÍJTH-2 : 6.) —  Illyés Gyulának 
a Balatonról szóló útikönyve alapján készült a film. (HNR V.: 10.: 8.) -- A vasútvo
nal rögtönzött aknával való aláakná zásának egyik módját a 171. ábra szemlélteti.
(H-2 : 112.) —  A további fejtegetések során igen jól tudjuk majd hasznosítani az 
összes valós számok halmazának a /-l, 0, 1/ halmazra való leképzését. (PP 178.) —  
Ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a jogelmélet osztályvezetői állásának betöltésere 
hirdetett pályázatunkat ... (MRN 12b.) —  A hazai brigádokhoz csatlakozik a Svédor
szágban dolgozó munkásaink gyermekeinek egy csoportja ... (MSz, 1979. jul. 13.: 9-)

Néha a birtokos szerkezet kettőnél többszörös: ... erre (...) az ecset hegemó
niád ának megszűnte óta eltelt idő figyelmen kívül hagyása késztet... (KI, 14657:
20.) —  A sertésállomány —  a tenyésztés ingadozásának kiküszöbölésére hozott intéz
kedések eredményeként —  három éve közel azonos nagyságú. (MN 35.: 29.: 1.)

Az alábbi mondatokban a birtokos szerkezet valamelyik tagja halmozott: Mi okoz
hatta aJPena_és_JfcuadorMiatárán_^ (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  A kife-
jezések az állandók és változók jelölésére használt szimbólumok ... (PP 10.) —  Or- 
szágszerte alapos viták folynak Tito elvtársnak a kollektív munka és irányítás beve
zetésére vonatkozó indítványáról. (K XI.: 572.: 1.) —  Feladatainak teljesítésével 
az Akadémia hozzájárul a nemzetek és a nemzetiségek egyenjogúságának a munka és az 
.alkotás minden területén való megvalósításához. (VSzATHL 1979.)

A birtokos szerkezettel kombinált melléknévi igeneves szerkezetek tanulmányozá
sából azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a kétféle szerkezet együtt kiválóan alkal
mas bonyolultabb tudattartalmak kozlésér^,-.de ehhez tiszteletben kell tartani a bir
tokos szerkezet használatának szabályait. Például az alaptagjától eltávolodott 
birtokos jelzőnek ragosnak kell lennie (amikor a birtokszó az igeneves szerkezet a- 
laptagja).

A jelzővel bővült szerkezetek, valamint a többszörös birtokos szerkezettel kom
binált szerkezetek már nem feltétlenül megfelelő kifejező eszközök, mert néha túlsá
gosan is bonyolultak, nem eléggé áttekinthetők, ezért akadályozzák a közlés zavarta
lanságát .

A mondatszerkesztésben alkalmazott halmozás szerepe az, hogy egy egységes kép
zettartalmat több vonatkozásban és részleteiben közöljön, hogy mondanivalónkat a ma-

ft.uz.j.cöuimci; xj^uiiičh/ck.uc>čujuči i,egye. íMeuxJsaK. <x östjpjj-uucLLum cjl ve± e, nanein a. ouumná- 
nyos, a publicisztikai és a hivatalos stílus is.

A mondatfunkciós részek és a szerkezettagok is halmozhatók. Az igeneves szerke
zet alaptagjának (ez rendszerint mondat funkciós rész) a halmozása voltaképpen a szer
kezetben adott minősítés érvényének a kibővítését jelenti, a bővítménynek az igenév
vel együtt vagy nélküle való halmozása pedig a minősítés pontosabbá tételét, részle
tezését jelenti.

a. halmozott alaptagok
x ... csak nézett az elkomoruló arcokra, a hirtelen elhallgatott asszonyokra és 

lányokra ... (HJ 63.)

Összetett melléknévi igeneves szerkezetek

A melléknévi igeneves szerkezet tagjainak halmozása
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A vásárokra jövő iparosok, kereskedők, egyéb árusok az áruló helyekért a város
nak vámot vagy árendát fizettek. (MI 42.) -- Mikor megy végig hajnalban vagy délután 
a gyár udvarán, s hallja zakatolni a gépeket, sírni és dalolni az acélba vágó véső
ket és késeket, ugatni a gőzkalapácsot az izzó lemezeken, már nem jut többé eszébe 
az otthoni rezesbanda muzsikája (HJ 65«) —  Július hónapban nyílt először alkal
muk a látogatóknak arra, hogy a Lepenski Vir-i ásatásokon megláthassák az őskorból 
származó szobrokat, szerszámokat, több ezer éves cseréptárgyakat stb. (MSzR VII.:
30.: 10.) —  Az adás házigazdái (...) elbeszélgetnek Pulában a fesztiválon részt ve
vő rendezőkkel, színészekkel, forgatókönyvírókkal és operatőrökkel ... (MSzR VII.: 
30«: 14.) —  ... a semmiben kóválygó szárcsáknak és bíbiceknek ... (IGy, MME 112.)
—  ... tiszteletemre megnyílt ablakaiban és ajtajaiban ... (IGy, MME 117.) —  Hajtó- 
vadászatot indítottak Növi Pazar környékén a falvakba bemerészkedett vadak és kóbor 
kutyák ellen a helybeli vadászok. (HN 1981. febr. 6.: 4.)

b. halmozott bővítmények
x Az öntetet úgy készítjük, hogy a cukorral, mazsolával és reszelt szerecsendi

óval összekevert diót leöntjük forró tejjel. (MSzR VII.: 29.: 2.)
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A cinket, ólmot és antimónt tartalmazó bányakincs kiaknázására megtették már az 
első lépéseket. (HN 1981. febr. 6.: 4.) —  Csilla felhúzott térdekkel ült mellette, 
mindenféle könyvekkel és füzetekkel kitömött diáktáskáján. (NI-2 : 226.) —  Volt né
hány szomorú ecetfa az udvaron, nehány bokor, egypar gondosan és féltékenyen ápolt 
kert ... (HSK, IH 226.) —  Otthona egy furcsa, teherautóra, villamosra, gőz- es vi
torláshajóra egyaránt hasonlító lakókocsi ... (MSzR VII.: 23.: 15.) — .7. az ott
honra és múltra való emlékezésben feloldodott a fiú nyelve. (SzK-1, IK 205.) —  En
nek célja az volt, hogy a más szekekből, megyékből, városokból jövő hasonló kézműve
sek keresletükkel az árakat ne nyomhassák fel... (fa 43.) —  A finom humorral és i- 
róniával átszőtt mű tulajdonképpen a lány lelki érésének folyamatát, az előítéletek
től való megszabadulását (...) mutatja be. (MSzR VII.: 23.: 8.) —  Általában mono- 
moknak mondjuk (...) az ilyen kifejezések/nek/ egymással vagy valamely állandóval 
alkotott szorzatát. (PP 119.) —  ... oda kell figyelni a békéért és enyhülésért küz
dő mozgalomra. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  Az elgyötört, belső keserűségektől, csaló
dásoktól kínzott ember reszketve figyelte a fia arcát. (HSK, IH 233-4.)—  Várható, 
hogy a könyv szerbhorvát nyelven is megjelenik az NSZK-ban és más európai országok
ban dolgozó jugoszlávok részére. (MSz, 1981. jan. 24.: 9.)

£. halmozott igenévi jelzők
Az igenévi jelzők halmozásával rendszerint együtt jár a bővítmények halmozása 

is, de ez nem szükségszerű. Hasonló jelenség a rokon nyelvekben is előfordul. Pl. 
sát waj páram naror) xar (ÉOM 131.) = száz állat hunyta, bűnhődést hozó tér - medve
temető. Már ebből a példából is látszik, hogy különböző fajta igenevek is szerepel
hetnek ilyen szerkezetben.

x ... a szakemberek 1,2 milliárd tonnára becsülik a föld mélyében rejlő és kibá- 
nyászásra váró ércet. (HN, 1981. febr. 6. : 4.)

(Az ágrajz a következő oldalon található!)
... nemigen törődtek a város által kiküldött, náluk hivataloskodó orvosokkal, 

minden bizalmuk az. öreg doktorban volt ... (HSK, IH 225.) —  Az elfogulatlan hangpn 
tett és természetesnek ható bejelentés általában nem kelt gyanút. (DJ, IK 56.) -- ... 
végül Marco Polo a távol-keleti útjainak egyikéről magával hozta Európába a tejjel 
készített, sörbethez hasonló desszert receptjét. (MSzR VI.: 51.: 2.) —  ... mindig 

ugyanaz a lé lekből beszélő, frissen fakadt fájdalom hangzott ... (GE, IH 64.) —  ...
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igawattban mérhető —  nem egyetlen erőműre való -- energia vész el ... (MN 35.:
9.: 1.) —  ... egy utcasarkon ácsorgó, cigarettázó és nagyokat kacagó legénybandá

ban ... (VP, MME 70.) —  ... egy szerszámot és tarisznyát cipelő; kubikostalicskát 
tologató munkáscsapatban ... (VP, MME 70.) —  Fehér nagyvonalas írkalapok csúsztak 
ki belőle, amikor rokkant, egymásba kapaszkodó, tintaceruzával nyálazott betűk tán
torogtak. (CsI-2 783.) —  Jobboldalt fekete-sárga sorompo zár el egy jól karbantar
tott, erősen lejtősödő utat. (DJ, IK 55.) —  ... sorban álló és p'etrezselyemámlásr  
tói szorongó lányok ... (VP, MME 71.)

Többszörös melléknévi igeneves szerkezet

Két igeneves szerkezet nemcsak mellérendelő viszonyban lehet egymással, hanem 
alárendelőben is. Ilyenkor az egyik igeneves szerkezet bővítménye egyúttal a másik
nak az alaptagjául szolgál. Az efféle szerkesztésmód csökkenti a közlés érthetősé
gét. Különösen a beszélt nyelvben kell kerülni a többszörös igeneves szerkezeteket.
Az értekező prózában és a hivatalos stílusban szükséges lehet a többszörös szerkezet
tel való tömörítés, de itt sem szabad visszaélni a használatával és a jámbor olvasó 
türelmével (hiszen a mondanivaló kibogozására rengeteg időt eltékozolhat).

A közlés hatékonysága érdekében a többszörös melléknévi igeneves szerkezetet 
oldjuk fel mellékmondattal (vagy más módon)! Senmiképpen sein célszerű háromszoros 
vagy még ennél is többszörös szerkezetet használni. Ha már kénytelenek vagyunk ige
neves szerkezeteket egymásnak alárendelni, lehetőleg különböző igeneveket használ
junk (ne legyen például mindkettő való), A többszörös melléknévi igeneves szerkezet 
alkalmazása következtében egyes szerkezettagok túlságosan is mélyre süllyedhetnek a 
mondatszint alá, és ez a mondat hatékonyságának, világosságának a rovására mehet.

x ... az ugyanahhoz a körívhez tartozó kört)e írt szögek mind egybevágók. (PP 
303.) —  ... azok a szögek, amelyeket az ugyanahhoz a körívhez tartozó körbe írunk, 
mind egybevágók.
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Mindannyian tisztában vagyunk a folyamatban levő beruházásokból következő kö
telezettségeinkkel a ezért a legsürgősebb feladatnak tartom a termelékenység növelé
sét, a fegyelem megszilárdítását, a társult nunka törvényének minél eredményesebb 
alkalmazását. (I 371.: 3.) ==- Mindannyian tisztában vagyunk azokkal a kötelezett
ségeinkkel, amelyek a folyamatban levő beruházásokból következnek ... —  Második Já
nos Pál pápa teljesen felépült a három hónappal ezelőtt ellene elkövetett merénylet 
során szerzett sebesüléséből. (ÖTH-4 : 14.) ==- ... teljesen felépült abból a sebe
süléséből, amelyet a három hónappal ezelőtt ellene elkövetett merénylet során szer
zett.

Az alábbi mondatokban át lehet ugyan alakítani a kétszeres melléknévi igeneves 
szerkezet egy részét mellékmondattá, de erre nincs szükség, mert így is érthető a 
mondat: A vezető által határolt felületen áthaladó mágneses fluxus változása ...
(DP 9.) —  ... előzőleg a Vajdasági Társadalmi Könyvviteli Szolgálatnál le kell ró
ni a 150 000 dinárt meghaladó összegre előírt adót. (VSzATHL 1979.) —  Az SzVT meg
vitatta az egyes fontosabb közszüksegleti cikkekkel való tavalyi ellátásról szóló 
tájékoztatót és azokat az intézkedéseket, amelyeket az ellátás javítása érdekében 
tesznek. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.)

b. kettőnél többszörös szerkezet:
A szabad forgalomban való fuvarozásra szolgáló állati erővel vont járművet ezen 

fuvarozást megjelölő jelzéssel (táblával) kell ellátni. (VSzATHL 1979•) ==- Azt az 
állati erővel vont járművet, amely szabad forgalomban való fuvarozásra szolgál, el 
kell látni ezen fuvarozást megjelölő jelzéssel (táblával).

c. halmozással kombinált többszörös szerkezet:
A tartományi szervek által végzett tevékenységért és nyújtott szolgáltatásért 

járó térítésekből kell fedezni a tevékenységgel és a szolgáltatasokkal kapcsolatos 
összes kiadást. (VSzATHL 1983*) ==“ A tevékenységgel és a szolgáltatásokkal kapcso
latos összes kiadást azokból a térítésekből kell fedezni, amelyek a tartományi szer
vek által végzett tevékenységért és az általuk nyújtott szolgáltatásért járnak. —
A január 20-án, a 444 napig tartó iráni fogságból kiszabadult amerikai állanpolgárok 
holnap temek haza az Egyesült Államokba. (MSz, 19Ö1. jan. 24.: 1.) ==- Holnap tér- 
nek haza az Egyesült Államokba azok az amerikai állampolgárok, akik január 20-án 
szabadultak ki a 444 napig tartó iráni fogságból. —  Az egészségügyi szervezet akkor 
folytathat egészségügyi tevékenységet, ha van (...) az egészségügyi tevékenységhez 
határozatlan munkaidőre szóló imnkaviszonyban, teljes munkaidővel dolgozó egészség- 
ügyi munkása és szakmunkatársa. (VSzATHL 1983.) ==- ... ha van J...) az egészségü
gyi tevékenységhez olyan egészségügyi munkása és szaknunkatársa, akinek a munkavi
szonya határozatlan időre szól, és aki teljes munkaidővel dolgozik. —  Az állandó 
fekvőbeteg állományú és a testi sérülései tekintetében a katonai rokkanták es az el
esett harcosok családjának az alapjogairól szóló törvényben előirányzott, más szeP 
mély által való ápolásra és segélyre folyósított, első fokozat szerinti pótlékra jo
gosult személy havi pénzbeli juttatását ... (VSzATHL 1982.) ==- Annak az állandó 
fekvőbeteg állományú személynek a havi pénzbeli juttatását, aki a katonai rokkantak
nak és az elesett harcosok családjának az alapjogairól szóló törvény alapján arra az 
első fokozat szerinti pótlékra jogosult, amelyet más személy által való ápolásra és 
segélyre folyósítanak ...

d. birtokos szerkezettel egymás alá rendelt melléknévi igeneves szerkezetek
Ezek a szerkezetek nem tekinthetők a szó szoros értelmében vett többszörös

szerkezeteknek, mivel nem közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. Némileg oldottabbak a 
tulajdonképpeni többszörös szerkezeteknél, de velük kombinálódva igen bonyolulttá 
válnak; ilyenkor célszerű feloldani őket, azaz valamelyik részüket mellékmondattá 
trans zformálni.

x A 157. szakaszban említett kérdések megtárgyalása végett tartandó ülést a 
képviselőház elnöke, illetve az őt helyettesítő alelnök hívja össze. (VSzATHL 1981.) 
(Az ágrajz a kővetkező oldalon található!)

... az AB vezető/nek/ mágneses térben történő elmozdulása következtében kelet
kező indukált elektromotoros erő ... (DP 7.) ==- az az indukált elektromotoros erő, 
amely az AB vezetőnek mágneses térben való elmozdulása következtében keletkezik ...
—  Az eszközöknek az általános és a közös fogyasztás területén való alakulásának 
nyilvantartasáról szolo szövetségi törvény rendelkezeseivel összhangban ez a költség- 
vetés nem tartalmazza a lakásgazdálkodási, közművesítési, város- és útrendezési ön-
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Igazgatási érdekközösség eszközeit. (I 38.: 3.) ==- Annak a szövetségi törvénynek a 
rendelkezéseivel összhangban, amely az eszközök alakulásának az általános és a közös 
fogyasztás területén való nyilvántartását szabályozza, ez a költségvetés ... —  ... 
és a 63. szakaszban említett, leletet és szakvéleményt adó orvosi bizottság tagjait 
megillető pénzbeli térítést a tartományi költségvetésben kell biztosítani. (VSzATHL 
19Ö2.) ==- és a 63. szakaszban említett pénzbeli térítést, amely a leletet és szak- 
véleményt adó orvosi bizottság tagjait illeti meg, a tartományi költségvetésben kell 
biztosítani. —  Habár a jövedelmi viszonyok kialakításánál érezhetők a kezdő eredmé
nyek, mégsem lehetünk megelégedve, főleg azért, mert a tmaszok nunkaszervezetbe való 
társulásáról szóló önigazgatási egyezmény közös tennelésre vonatkozó részét nem tud^ 
tűk véghezvinni ... (TI 43«: 9«) ==~ mert nem tudtuk véghezvinni a tinaszoknak munka
szervezetbe való társulásáról szóló önigazgatási egyezménynek azt a részét, amely a 
közös termelésre vonatkozik ... —  Az Alapszervezetnek a Nemzeti Parkban levő földte
rületek használatáért járó díj elszámolását a Végrehajtó Tanácsnak a Nemzeti Parkban 
levő földterület használatáért járó díj összegéről és fizetési módjárólszólő jogsza
bályának hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell küldenie az igénybevevőknek. 
(VSzATHL 1981.; ==- A Nemzeti Park földterületeinek használatáért járó díj elszámolá
sát az Alapszervezet a Végrehajtó Tanács azon jogszabályának a hatályba lépését kö
vető 60 napon belül kell, hogy megküldje az igénybevevőknek, amely a Nemzeti Park 
földterületeinek használatáért járó díj összegét és fizetési módját határozza meg.

Egymással közömbös viszonyban levő bővítmények

A melléknévi igeneves szerkezetnek lehetnek olyan bővítményei, amelyek sem mel
lérendelő, sem alárendelő viszonyban nincsenek egymással. Ezek általában különböző 
fajta határozók (hely- és időhatározók, hely- és módhatározók, idő- és módhatározók 
stb.) Efféle helyzetben határozó és tárgy is elő szokott fordulni. A bővítmények kö
zötti viszony minőségét legbiztosabban oly módon ellenőrizhetjük, hogy mellékmondat
tá transzformáljuk őket. Az igenévből igei állítmány lesz, a bővítményekből pedig 
egymástól független,, csak az állítmányon keresztül érintkező mondat funkciós részek.
Az alábbi osztyák szerkezetben is egymással közömbös viszonyban levő bővítményeket 
találunk (méghozzá halmozott formában): erdei vadban szerencsét adó, vízi halban 
szerencsét adó fej edelemhős.

x Egy ohiói egyetemi kutatócsoport azt a célt tűzte maga elé, hogy úgy csökken
ti a zsír fogyasztásakor a szervezetbe bejutó kalóriamennyiséget, hogy az ember ne 
érezze meg. (Sz 252.: 7.) ==- ... azt a kalóriamennyiséget, amely a zsír fogyasztá
sakor jut (be) a szervezetbe ...
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a. a bővítmények határozók
1. helyhatarozó és időhatározó:

Ezenkívül szó lesz a Ljubljanában nemrég megtartott balettművészeti biennáléról 
... (MSzR VII.: 28.: 8.) ==- ... arról a balettmuvészeti biennáléról, amelyet nemrég 
Ljubljanában tartottak... —  Egyébként közvetlenül újév előtt Meranóba érkezett a 
néhány hónapja Izraelben élő Gutman mester ... (MSz, 1981. jan. 3-: 20.) ==- ... Gut- 
man mester, aki néhány honapja Izraelben él... —  A felvétel az ELŐ 1978-ban Wimble
donban megtartott hangversenyén készült ... (MSz, 1979* szept. 2b.: 20.) ==- ... az 
ELO-nak azon a hangversenyén készült, amelyet 1978-ban tartottak Wimbledonban... —  
... a szovjet, újabban Amerikában élő Lev Aljbúrt vette át a vezetést a nemzetközi 
sakktornán. (MSz, 1981. jan. 3«: 20.) v.: ... a szovjet Lev Aljbúrt ..., aki újabban 
Amerikában él. —  ... az augusztus 2-án, a bolognai pályaudvaron elkövetett merény
let után hosszú hónapokig nem hallatott magáról (...) a terrorszervezet. (HN, 19Ö1. 
jan. 23.: 4.) ==- ... az után a merénylet után, amelyet augusztus 2-án követett el a 
bolognai pályaudvaron ...

2. egyéb határozók:
—  Vendéget hoztam —  mondta a terraszrn. lepve, várakozóan reájuk tekintő fele

ségének. (SzK-2 : 201.) v.: ... feleségének, aki várakozóan tekintett reájuk. —  Az 
egészségház vasárnap és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, ill. a Szerb 
Szocialista Köztársaság törvénnyel munkaszüneti napként meghatározott napjain sürgős 
beavatkozásokat és gyógyítási folytonosságot köteles biztosítani. (VSzATÜ 1983.) ==- 
... vasárnap és azokon a napokon, amelyeket a JSzSzK-ban, ill. az SzSzK-ban a törvény 
munkaszüneti napként határoz meg... —  A nyáron légkondicionáló berendezésként működő 
rendszer fő alkotóeleme egy miniatürizált turbina 7.. (MSz, 1979. júl. 14.: 9.) v.:
A rendszernek, amely nyáron légkondicionáló berendezésként működik, egy turbina a fő 
alkotóeleme. —  ... a mostanában sűrűn emlegetett "egycsöves" fűtésrendszer... (MN 
35.: 29.: 1.) v.: ... az '^egycsöves" fűtésrendszer, amelyet mostanában sűrűn emle
getnek. .. —  A földrajzilag egymás közelében levő két város egyben Németország két 
arcát jelképezi... (MSzR VII.: 29.: ^.) ==- A két város, amely földrajzilag egymás 
közelében van,...

b. az egyik bővítmény határozó, a másik tárgy:
A kórházi ellátást nyúj'tó egészségügyi szervezet a személyt kórházi gyógykeze

lésre utaló orvosnak köteles lehetővé tenni, hogy... (VSzATHL 1983.) ==- 7.. annak 
az orvosnak, aki a személyt kórházi gyógykezelésre utalta ... —  A festőt munka köz
ben ábrázoló felvétel alapján milyen következtetést vonhatsz le a kép létrejöttének 
mikéntjére vonatkozóan? (DJB 89.) v.: Ennek a felvételnek az alapján, amely a festőt 
nunka közben ábrázolja,... —  Milenko Grgar rendező ezt a filmet az Angliában nyel
vet tanuló fiatalokról készítette, akik ... (MSzR VII.: 29.: 16.) ==- ... azokról a 
fiatalokról készítette, akik Angliában nyelvet tanulnak, és akik ... —  Az öreg Muki 
bácsi patriarkális, joviális, a gyermekeket mindig intő szigora kissé lehűtött ... 
(MM, IK 133.) v.: Kissé lehűtött az öreg (...) szigora, amellyel a gyermekeket min
dig inteni látszott... —  Kivételesen, városi közlekedésben utasokat szállító autó
buszhoz egy kapcsolható jármű csatolható. (VSzATHL 19Ö3-) ==- ... az olyan autóbusz- 
hoz, amely a városi közlekedésben szállít utasokat ...
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Egymással szerves viszonyban levő bővítmények:

A melléknévi igeneves szerkezet bővítményei ritkán vannak egymásnak alárendel
ve. A közöttük levő szerves viszony leginkább mellérendelésként nyilvánul meg (ezt 
a halmozásról szóló részben tárgyaltuk). Viszonylag gyakori az olyan eset is, ami
kor az egyik határozói bővítmény vonzatot alkot a jelzőként szereplő igenév alapi
géjével, a másik határozó pedig ehhez a vonzatszeru alakulathoz kapcsolódik. Az ef
féle alakulathoz olykor két határozó is kapcsolódik. Ez utóbbiak közt rendszerint 
szervetlen viszony áll fenn. Ilyen helyzetben kettős határozók is elő szoktak for
dulni.

a. vonzatszerű alakulathoz kapcsolódó bővítmény
x Igen aggasztó az adat, hogy egyre növekedik a közúti balesetben szerencsétle

nül járt gyermekek száma. (MSzR VII.: 21.: 8.)
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A ténylegesen igénybe vehető kórházi ágyak száma ... (MM 35.: 29.: 2.) —  Mint 
ismeretes, a tavaly tavasszal függetlenné vált országban (új nevén Zimbabwe) átmene
tileg ... (HN, 1981. jan. 23.: 47) —  A közúti tömegközlekedés javítását szolgálta 
az év folyamán forgalomba állított több mint 1400 autóbusz, 37 trolibusz és 26 vil- 
lamos. (MN 35«: 29T: 2.) —  Az e~törvény hatályba lépésének napján forgalomban levő 
váltóűrlapok az elhasználásig érvényesek ... (VSzATHL 1979«) —  A Tiszai Hőerőmű- 
/nek/ 1978-ban üzembe helyezett blokkjai ... (MN 35.: 29.: 1.) —  Indítványozta, 
hogy az értekezleten elfogadásra kerülő akcióprogram megvalósítását egy olyan (...) 
testületre bízzák, amely az ENSz keretében végezné feladatát. (ÜTH-3 : 3.)

Az alábbi mondatban a vonzat kivételesen nem határozó, hanem tárgy: A tegnap 
véget ért eszmecserén sokan szóltak arról, hogy tovább kell javítani a tanulók pálya
irányítását mind az általános, mind a középiskolákban. (N, 1980. május 29.: 8.)

Mint említettük, az is előfordul, hogy a vonzathoz két bővítmény is kapcsoló
dik. Ilyenkor a bővítmények közötti viszony leginkább közömbös, néha pedig melléren
delő. Az efféle bonyolult szerkezeteket célszerű mellékmondattal feloldani: A Spar
tacus súlyemelői és cselgáncsozói például nem használták ki a nemzetközi együttműkö
dés keretében már tavaly tervbe vett csereakció lehetőségét. (MSz, 1980. jan. 30.: 
19.) ==- ... annak a csereakciónak a lehetőségét, amelyet a nemzetközi együttműködés 
keretében már tavaly tervbe vettek. —  ... nem tartja kielégítőnek az amerikai repü
lőtereken újonnan nunkába állított személyzet képzettségét. (ŰTH-2 : 15.) ==- ... 
annak a szemelyzetnek a képzettségét, amelyet az amerikai repülőtereken újonnan ál
lítottak nunkába. —  A családja eltartása érdekében férfiruhában nunkát vállaló Fri- 
eda kálváriája szinte kortünetnek mondható. (MSzR IX.: 1.: 14.) ==- Frieda kálváriá- 
ja, aki a családja eltartása érdekében férfiruhában munkát vállal... —  A pekingi és 
sanghaji gyárakban és népi konminkában filmre vett példákból megismerhetjük a kínai 
gazdasági élet mai helyzetét ... (MSzR VII.: 29.: 14.) ==- Azokból a példákból, a- 
melyeket pekingi és sanghaji gyárakban, népi komnunákban vettek filmre...

b. a bővítmény kettős határozó vagy többszörös határozó:
A kvantumok formájában történő fénysugárzást a kvantumfizika az elektron maga

sabb energiaszintről alacsonyabb energiaszintre, az elnyelés folyamatát pedig az e- 
lektrcfn/nak/ alacsonyabb energiaszintről magasabb energiaszintre való átmenetével 
magyarázza. (DP 55«) —  ... az a járművezető, aki a közlekedésbe udvarból, garázsból 
vagy más területről való bekapcsolódásakor nem állít ki alkalmas személyt a 7. sza



kaszban előirányzott feltételekkel összhangban... (VSzATHL 1983*) —  ... szinte a 
mennyezetig érő alakjának magasából mélyen alánézett a vézna szolgára. (Cl 45-6.)

Az összetett melléknévi igeneves szerkezetek a mondaton belüli szerkesztett- 
ség és koherencia fokozottabban való érvényesülésének megjelenési formái. Közülük 
a halmozásosak kevésbé bonyolultak, és rendszerint a megértést sem zavarják, a 
többszörösek azonban könnyen akadályt gördíthetnek a közlés folytonossága elé. Ha 
a szerkezet bővítményei hat-hét (vagy több) szinttel is a mondat szint alá süllyed
nek, gyakran szükségesnek mutatkozik a transzformáció, a szerkezettagoknak a mondat- 
szint felé való közelítése (főleg mellékmondat segítségével).

Van, amikor nem mélysége miatt válik nehézkessé a szerkezet, hanem a részei kö
zötti viszony szervetlensége miatt. A szervetlenül egymáshoz kapcsolódó részeket úgy 
kell áttranszformálni, hogy viszonyuk szervessé váljék. Ezt is leginkább azzal lehet 
elérni, hogy közelebb hozzuk őket a mondatfunkciós részek szintjéhez. Erre a műve
letre nincs mindig szükség, főleg, ha nélküle is biztosítva van a megértés. A hason
ló mélységű szerves bővítmények az előbbieknél ritkábban teszik szükségessé az áta
lakítást.

Hiányosság szempontjából nemcsak a mondategységek vizsgálhatók, hanem a szin- 
.tagmák is, hiszen a hiány nem mindig érinti a mondategység szerkezetét. Egy szerke
zet akkor válik hiányossá, ha „a benne szükségszerűen egymáshoz kapcsolódó elemek 
valamelyike kimarad belőle, de a többi elem helyzete, minősége, egymáshoz való vi
szonya továbbra is megőrzi a hiányzó elem helyét, utalva létére és minőségére." 
Nyelvinek tekinthető hiányosság olyan szinteken fordul elő, „amelyeken a konstrukció 
megalkotása nem aranyira egyéni és alkalmi, mint a szövegszerkezet esetében; ahol 
annyira egyéni és alkalmi, mint a szövegszerkezet esetében; ahol nem csupán a beszé
lő szándékától, logikájától, intelligenciájától, esetleg pszichológiai beállítottsá
gától vagy pillanatnyi lelkiállapotától függ, hogy az adott témához kapcsolódó mon
danivalóját milyen módon önti nyelvi formába", illetve ott, „ahol a konstrukció e- 
lemei objektív törvények által meghatározottan, zártabbat! kapcsolódnak egymáshoz, s 
ahol ezek a törvények a szövegalkotás folyamán kötelezően érvényesülnek".

A melléknévi igeneves szerkezetek közül azok tekinthetők hiányosnak, amelyeknek 
nincs meg mind a három tagjuk. Némelyekből a kapcsoló hiányzik, másokból pedig az a- 
laptag. A kapcsoló, vagyis az igenévi jelző rendszerint azokból a szerkezetekből ma
rad el, amelyeknek az alaptagjuk -ás, -és vagy -ság, -ség deverbális képzős7főnév.
Az ilyen főnevek igenévszerűek, hatarozói bővítményt is vehetnek magukhoz. A jel
zői értékű hátravetett határozótól eltérően ez a bővítmény megelőzi az alaptagot.

x A sérült hordágyra helyezésének még több módja van a szállítók számától, a 
sérülés jellegétől, helyétől és súlyosságától függően. (H-l : 150.) A szerkezetbe 
beilleszthetjük a való igenevet: a sérült hordágyra való helyezésének ...

A világ tömbökre osztottságát sajátos módon szimbolizáló fal mindkét oldalán ün- 
nepségek voltak ... (tiTH-3 : ö.) —  Az ünnepre készülés külső jelei alig látszanak. 
(MSz, 1979. okt. 12.: 4.) —  A döntőbe jutásért játszott bevezető mérkőzésen az elő- 
csatározások legeredményesebb csapata, a Lepenka nagy stílusban verte az ALEVA I-et 
... (MSz, 1983. márc. 2.: 23.) —  A takarékosság érdekében javasolták az utcák és 
terek kivilágításának a felére csökkentését ... (ŰTH-4 : 18.) —  Még a villanypóznák 
ezüstösre festése is hétköznapilag hat. (MSz, 1979* okt. 12.: 4.) —  ... igen bonyo- 
lult ingadozások keletkeznek itt a színek egymásra hatásában. (DJB 14.) —  Fölállt, 
tollát ledobta, s a fogadóasztalhoz mentében (...) hanyagul hellyel kínálta beosztott
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ját. (MRN 123.) —  A polinomok tényezőkre bontása (cím, PP 125.) —  Az amerikai ne
utronfegyver gyártásának megkezdéserol szóló Feher-házi döntésre az első hivatalos 
szovjet reagálást tömören így lehet megfogalmazni... (ŰTH-4 : 9«) —  A sérültek ké
zen szállításának minden módja nagyon megerőltető, ezért nem alkalmazható nagyobb 
távolságon. (H-l : 149.)

Olyan hiányos melléknévi igeneves szerkezetek is vannak, amelyekben az igenév 
átvette a hiányzó alaptag szerepét, úgy, hogy főnevesült. A bővítmény tehát itt is 
közvetlenül kapcsolódik az alaptaghoz. A főnevesült igenév rendszerint a többes szám 
jelével vagy tárgyraggal van ellátva.

x Az idős munkás tevékenységéről az ezen az úton közlekedők naponta meggyőződ
hettek ... (HN, 1981. febr. 6.: 4.) A szerkezet teljes alakja ez lehet: az ezen az 
úton közlekedő emberek.
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A szerencsétlenül jártakat az éjszaka és a rossz idő a helyi patak mellett, a 
sátorban érte ... (ŰTH-4 : 28.) —  ... az említett fejezet feladatainak segítségével 
rendszerezzük és átismételjük az általános iskolában tanultak egy részét. (PP 5.) —  
... medvetörténet persze, és ebben is talált, megint csak talált megkönnyezni valót 
a gyerek. (MR, IK 137.) —  Hova juthat az ember nz ilyen kegyetlenekkel, bosszúra 
szonyj azokkal, elhibázott életükért a világot felgyújtani készülőkkel! (MRN 1 3 3 « ) —
... ezt a figyelmeztetést —  meg effélét még, más energiafelhasználásokról és meg
takarítási lehetőségekről szólót ... (MN 35-: 29.: 1.) —  ... a vásárra benyúlok az
áldomást jó egészséggeí~elfogyasztották ... (MI 43.) —  A kivitelező építőiparban 
foglalkoztatottak száma 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit. (MN 35.: 29.: 1.)

A hiányos melléknévi igeneves szerkezetek ugyanúgy problematikusak lehetnek, 
mint az összetettek. Az igenév elmaradása általában nein vezet megértésbeli zavarhoz, 
az viszont olykor félreértés forrása lehet, ha az eredeti alaptag hiányzik a szerke
zetből, és az igenév veszi át a szerepét. Mint a jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezetbe való átmeneti forma, a hiányos melléknévi igeneves szerkezet többnyire 
elfogadhatóbb, mint a hátravetett határozós, mert rendszerint megvan a kapcsoló (az 
igenévi jelző) behelyettesítésének lehetősége. Különösen célszerű a hiányos mellék
névi igeneves szerkezet használata olyankor, amikor többszörös szerkezet egyszerű
síthető le vele.

A melléknévi igeneves szerkezetek használatának 
nyelvhelyességi kérdései

A többszörös melléknévi igeneves szerkezetekkel kapcsolatban már szót ejtettünk 
nyelvhelyességi kérdésekről. Megállapítottuk, hogy nem ajánlatos többszörös igeneves 
szerkezettel élni, főleg a beszélt nyelvben nem. Helyesebben jár el az ember, ha a 
többszörös szerkezetet valamilyen módon feloldja (rendszerint mellékmondattal). Bi
zonyos esetekben egyszerű melléknévi igeneves szerkezet helyett is jobb a mellékmon
datos megoldást alkalmazni. Az alábbi példák az újvidéki Televízió műsorából valók:

Az ülésen az országban uralkodó helyzetért mindenekelőtt a Szolidaritás Szak- 
szervezetek vezetőségében tevékenykedő szélsőséges csoportosulásokat tették felelős- 
sé. (ÜTH-4 : 7.) ==-... mindenekelőtt azokat a szélsőséges csoportosulásokat tették 
felelőssé, amelyek a Szolidaritás Szakszervezetek vezetőségében tevékenykedtek. —
... Irán felkérte Sri Lankát, hogy közvetítsen a Franciaországgal támadt viszályában 
Báni Szadr volt iráni köztársasági elnök kiadatását illetően. (ŰTH-4 : 12.) ==-... 
hogy közvetítsen abban a viszályában, amely Báni Szadr volt iráni köztársasági elnök 
kiadatását illetően Franciaországgal támadt. —  A szerbiai fogyasztókkal sorsközössé-
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get kell vállalniuk a Szerbiától áramot vásárló többi köztársaság áramfogyasztóinak 
is. (ŰTH-1 : 10.) ==- A szerbiai fogyasztókkal sorsközösséget kell vállalniuk azok- 
nak a más köztársaságbeli áramfogyasztóknak, akik Szerbiától áramot vásárolnak.

A melléknévi igeneves szerkezettel kapcsolatos nyelvhelyességi kérdések nagy 
része szórendi probléma. A rossz szórendű szerkezet néha csak a jóhangzást veszé
lyezteti, számos esetben viszont félreértést is okoz. A jóhangzás rovásáragmegy, ha 
az igenév jelzett szavának és bővítményének azonos vagy hasonló a ragja. Az is 
zavarólag hat, ha a többszörös szerkezetben ugyanaz az igenév ismétlődik: ... az ál
dozatokra való készségére való tekintettel az ifjúság társadalmink védelmi képesse
gének és szerveződésének legelső és legerősebb tényezője. (MSz, 1980. febr. 21.: 4.) 
Az első igenevet el is hagyhatjuk, mivel az áldozatokra való készség szerkezet ösz- 
szetétellé is transzformálható: ... áldozatkészségére való tekintettel az ifjúság 
társadalmunk védelmi képességének és szerveződésének legelső és legerősebb tényező
je.

Félreértés forrása lehet, ha az igei állítmány (v. a főnévi igenév) megelőzi a 
melléknévi igenév bővítményét, ti. a bővítményt az igéhez (v. a főnévi igenévhez) 
tartozónak véljük, és tévesen hozzá kapcsoljuk. Ilyenkor persze nem szükségszerű a 
félreértés bekövetkezése. Ehhez az igének és az igeneves szerkezet bővítményének a 
jelentése egymással kapcsolatba hozható kell hogy legyen. Ha a bővítmény tárgy,gu- 
gyanúgy határozottnak vagy határozatlannak kell lennie, mint az ige tárgyának.
Zavarja a megértést az is, ha az igenevet-közbeékel és sel választjuk el alap tagjától: 
Lengyelországban is ütött a múlttal (legalábbis annak egy részével) való leszámolás 
órája. (MSz, 19Ö0. dec. 21.: 3.) Inkább: Lengyelországban is ütött annak az órája, 
hogy a múlttal (legalábbis egy részével) leszámoljanak. A következő mondatban az a- 
lany helyét kell megváltoztatnunk, hogy megszüntessük a félreértés lehetőségét: ... 
a Szegedi Megyei Bíróság előre kitervelten, különösen kegyetlen módon és nyereség
vágyból elkövetett emberöles miatt mindkettőjüket életfogytig tartó fegyházra ítél
te. (N, 1981. szept. 3.: 9.) ==- ... előre kitervelten, különösen kegyetlen módon 
és nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt a Szegedi Megyei Bíróság mindkettőjü
ket életfogytig tartó fegyházra ítélte.

Félreértést okozhat a melléknévi igeneves szerkezet alaptagjának a jelzője, ha 
nem névmási, és megelőzi a szerkezet bővítményi tagját: Háromszázezer alkohol és víz 
keverékével üzemelő gépkocsi gyártását tervezik jövőre Brazíliában. (MSz, 1979. aug. 
24.: 7.) ==- Háromszázezer olyan gépkocsi gyártását tervezik jövőre Brazíliában, a- 
mely alkohol és víz keverékével üzemel. —  Átalakított állati erővel vont járművet 
vontató traktorhoz más jármű nem kapcsolható. (VSzATHL 19Ö3.) Ezen a mondaton termi- 
nológiai jellegű beavatkozás segít: Átalakított fogatos járművet vontató traktorhoz 
más jármű nem kapcsolható.

Az alábbi példákban a számnévi jelzőt az igeneves szerkezet elé kell hoznunk:
... a madzaggal összekötött két nádsípot hasszorító öve mögé dugta. (GE, IH 6l.) ==- 
... a két, madzaggal összekötött nádsípot hasszorító öve mögé dugta. —  Az öregember 
(...) végighaladt az egymásbanyíló és délnyugatra néző három helyiségen. (SzK-2 : 
203.) ==- ... végighaladt a három egymásba <-yíló és délnyugatra néző helyiségen.

A következő mondatokban a megértésbeli zavart keltő jelzőt a megoldás érdekében 
alannyá vagy állítmánnyá kell változtatni: Kevés gyermekeknek készült sorozat ért el 
világszerte olyan átütő sikert, mint az amerikai Sesame utca. (MSzR VII.: 40.: 19.) 
==- A gyermekeknek készült sorozatok közül kevés ért el világszerte olyan átütő si
kert, mint ... —  Mert a rendelkezésre álló adatok szerint ez a második állatkertben 
született medvebocs a világon. (HN, 1980. ápr. 11.: 12.) ==- Mert a rendelkezésre ál
ló adatok szerint az állatkertben született medvebocsok közül ez a világon a második.
—  A New York-i állami egyetem kutatói legújabban megállapították, hogy a dohányfüst
ben levő legalább két hatóanyag gátolja a véralvadás reakcióját. (Sz 245.: 7.) ==- 
... megállapították, hogy a dohányfüstben levő hatóanyagok közül legalább kettő gá
tolja a véralvadás reakcióját.

Időnként az igeneves szerkezet bővítményeinek a szórendjével van baj. A szórend 
megváltoztatása is lehet megoldás, de akkor járunk el a leghelyesebben, ha feloldjuk 
a szerkezet zsúfoltságát. Ezt megtehetjük mellékmondat segítségével vagy a kifogásolt 
szórendű bővítmény jelzővé való átalakításával: ... a bolognai pályaudvaron elköve
tett merénylet után hosszú hónapokig nem hallatott magáról a csaknem három éve Aldo 
Moro kereszténydemokrata politikust elrabló és meggyilkoló terrorszervezet. (HN,
1981. jan. 23.: 4.) ==- ... nem hallatott magáról az a terrorszervezet, amely Aldo



Moro kereszténydemokrata politikust csaknem három éve elrabolta és meggyilkolta. —
A világ közvéleményét meglepték az utóbbi napokban Dél-Amerikából érkező hírek ... 
(HN, 1981. febr. 6.: 4.) ==- A világ közvéleményét meglepték azok a hírek, amelyek 
az utóbbi napokban Dél-Amerikából érkeznek. —  A már hat hete Lengyelországot meg
rázkódtató sztrájkhullám mintha lassan alábbhagyna, noha még a hatóságok sem reme- 
lik, hogy hamarosan abbamarad. (MSz, 1980. aug. 15.: 3*) ==- Mintha lassan alább
hagyna az a már hat hete tartó sztrájkhullám, amely Lengyelországot megrázkódtatta 
... —  Pelkérik az iráni hatóságokat, hogy vegyenek részt a Mekkában vasárnap kezdő
dő iszlám csúcsértekezleten. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.) ==- ... hogy vegyenek részt a 
vasárnap kezdődő mekkai iszlám csúcsértekezleten.

A rosszul megválasztott igenév is gátolhatja a megértést. A következő példákban 
ki kell cserélni az igenevet, vagy módosítani kell rajta: A múzeum egyik legfiata
labb osztályán található kínai porcelánokból, leheletfinom japán festményekből és 
Indiai szobrokból láthatunk igen szép darabokat. (MSz, 1980. dec. 21.: 28.) ==- A 
múzeum egyik legfiatalabb osztályán levő kínai porcelánokból (...) láthatunk igen 
szép darabokat. (így nem lehet állítmáiynak nézni az igenévi jelzőt.) —  A külső e- 
rő az első esetben a mágnesre, a második esetben az árammal átfolyt vezetőre hat.
(DP 5.) ==- ... a második esetben az áramot tartalmazó vezetőre hat. —  ... az e- 
lektron fémből való kilépési munkája ... (DP 53.) ==- az elektronnak fémből történő 
kilépési munkája ... —  Tagjait a július második felében megtartott rendkívüli párt- 
kongresszuson választották meg. (ŰTH-2 : 8.)^==- Tagjait a julius második felében 
tartott rendkívüli pártkongresszuson választották meg.

A melléknévi igeneveshez hasonló 
jelzős szerkezetek

Vannak a magyar nyelvben olyan jelzős szerkezetek, amelyeknek nagyjából olyan a 
felépítésük, mint a melléknévi igeneves szerkezeteknek. Ezekben is a főnévi alaptag
hoz kapcsolódó jelzőnek még egy további szerkezettag van alárendelve. A kapcsoló 
szerepét betöltő jelző szófajilag nem melléknévi igenév, hanem -ú, -u, -s képzős 
vagy eredeti, képző nélküli melléknév, névutó-melléknév, ritkábban pedig egyéb kép
zős melléknév.

Ezeknek a szerkezeteknek a vizsgálata egyrészt azért fontos, mert számos tekin
tetben úgy viselkednek, mint a melléknévi igeneves szerkezetek, másrészt pedig azért 
mert szerbhorvátról magyarra való fordításban vonatkozó mellékmondat, jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet transzfom\jai, vagy pedig belőlük lehet vonatkozó 
mellékmondatot, esetleg jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetet létrehozni. 
Bizonyos esetekben melléknévi igeneves szerkezet helyettesítésére is szolgálnak.

A melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezetek bővítményi tagja leginkább 
melléknév, de lehet ragos vagy ragtalan főnév, számnév és névmás is. Funkciója sze
rint a bővítmény leggyakrabban jelző, olykor azonban szerkezettaggá süllyedt határo
zó vagy alany szerepét is betöltheti. A szerkezet alaptagja rendszerint mondatfunk
ciós rész, ritkábban pedig más szerkezet bővítménye.

-ú, -ű képzős melléknévvel alkotott szerkezetek

A főnévből -ú, -ű képzővel létrehozott melléknevek viszonylag gyakoriak nyel
vünkből. Jelzős szerkezetben fordulnak elő, a jelentésük "valamivel bíró, valamivel 
ellátott". Az efféle melléknév kevésbé szerves hozzátartozásra utal, kiegészíti a 
jelzős szerkezet értelmét.

Néha határozói bővítményű melléknévi igeneves szerkezetet helyettesíthetünk, 
egyszerűsíthetünk vele. Például: Egyetemi végzettséggel rendelkező szakembert keres 
a vállalat. ==- Egyetemi végzettségű szakembert keres a vallalat.; Beléptem a széles 
erkéllyel ellátott házba. ==- Beleptem a széles erkélyű házba stb.

Hasonló szerkezet rokon nyelveinkben is előfordul. Pl. xar narein jani sairap 
(VNGy III.: 98.) = bikalapocka nagyságú fejsze

a. a melléknévi jelző melléknévi (igenévi) jelzőt kapcsol az alaptaghoz
x Egy vaskos, piros fedelű albumot vett ki utoljára (SzK-1, IK 202.)



Szelíd arcú kisfiú, látszik rajta Annából valami. (VP, MME 76.) —  ... többen 
erősítették, hogy a Plútó (...) kénköves szagú füstöt fúj ki a száján és orrlyuka
in. (MHK 8.) —  Legnagyobb mértékben (...) a beruházási célú eladások növekedtek.
(MN 35.: 29.: 1.) —  Ha a sarok felől nehéz nyöszörgésű kocsit hall közeledni, sza
lad a nagykapuhoz, kikukucskál a deszkahasadékon... (NI-2.: 182.) —  ... a lakóte
lep üzlethálózatának nem kielégítő ütemű fejlesztésével ... (MN 35.: 29.: 2.) —  
Legjobban az egyik tanár erkölcsi erejű kiállása indított a történet megörökítésére. 
(MSzR X.: 9«: 5.) —  ... a mély zengésű harangok elfelejtették hozsannázva ünnepelni 
a májust. (SzK-1, IK 202.) —  ... még a kötelességekről is megfeledkeznek a fullárr 
kos nyelvű asszonyok. (LI, IK 102.) —  ... a termékek minőségének és választékának~ 
szükséges mértékű javulásával. (MN 35.: 29.: 1.) —  Töinbszerűen, terméskőből volt- é- 
pítve, s kemény levelű borostyánnal befuttatva. (SzK-1: IK 203.) —  A korábbi évek
nél gyorsabban növelte az ipar a termelési célú értékesítést is. (MN 35.: 29.: 1.)
—  Sárga szemű halak fekete gyöngyei merednek kérdően felém ... (CsI-1, IK 45.) —
A munkaügyi minisztérium egyik magas rangú funkcionáriusa helyi újságírókkal foly
tatott beszélgetésében kijelentette, hogy... (MSz, 19Ö1. jan. 24.: 1.) —  ... elbú
csúzott (...) a kúpos, kék vonalú hegykoszorútól. (SzK-1, IK 203.) —  Az ablakokon 
tündöklő arcú kiváncsi menyecskék ágaskodtak be... (MHK 24.) —  Az ura kövér, ezüst
gombos, nagy hasú gazda. (GE, IH 66.) —  Apja, egy fáradt, gondbarázdás, ősz hajú 
ember, a másik szobában ült ... (SzK-1, Hí 202.) —  újságba, könyvbe sose kerülnek 
olyan esetek, amilyeneket a nyitott szemű külvárosi öregasszonyok összehordanak és 
továbbadnak. (LI, IK 102.) — Egy egész füzér szilaj véru táltos hasal a vízre ... 
(CsI-1, IK 45.) —  A fiú néha fölemelte sápadt, barna szemű arcat ... (SzK-1, IK 
205.) —  ... a tar gallyú fák alatt... (IGy, MME 110.) —  Jó fajú asszony ... (VP, 
MME 77.)

b. a melléknévi jelző főnévi mondatrészt kapcsol az alaptagfaoz
x A házigazda gyermekkalap nagyságú korongokat faragott ... (ZL 6.) Vagyis: ak

kora korongokat, mint egy gyermekkalap

Sőt egy Cina nevű gyerek, a legnagyobb fantáziájú közülünk, egyszer a ketrec 
közvetlen közelebe lopódzott, és hangpsan özólítgatni kezdte a medvét:... (MM, IK 
135.) —  ... a nyakába borult ennek a búzaszem szagú embernek ... (NI-2 : 190.) —  
a községnek mindenféle oldalról való megrontásáért nemes Csabay uram Plútó nevű ör- 
döngős kancája vádoltatván ... (MHK 25.) —  A cipó alakú dombok ... (IGy, MME 110.7
—  ... egy mar oda rendszeresen települő "Nagy sátor végibe" egy "szentegyházasfalvi 
deszka hosszúságú" sátorhelyet alkudott meg ... (MI 43.)

c. a melléknévi jelző szamnévi v. névmási mondatrészt kapcsol az alapta^ioz 
Leopold Senghor szenegáli elnök is csatlakozott azoknak a táborához, akik sürge

tik, hogy a latin nyelvet első számú idegen nyelvként vezessék be a nyugat-európai 
Közös Piac országainak iskoláiban ... (KI, 1465.: 16.) —  ... fehér vesszőből font 
asztalka mellett, ugyanoly fonatú karosszékben, egy nyúlánk fiatalasszony üldögélt 
könnyű, világos njhában. (SzK-2 200.) —  Ott égett a négy táblájú lámpa a gerendán

a házigazda korongokat

J^ nagyságú

H gyermekkalap



s megvilágítá a szűk odút. (MHK 33.)

-s képzős melléknévvel alkotott szerkezetek

Igen termékeny az -s melléknévképző. Az _̂ s képző az -ú, -ű képzőhöz hasonlóan 
elsősorban valamivel bírást, ellátottságot fejez ki, de inkább a jellemző tulajdon
ságra utal, nem pedig a birtoklás konkrét mozzanatára. Vannak egyéb jelentésámyala- 
tai is: vmivel bevont, borított (habos sütemény), vmivel benőtt, beültetett (füves 
udvar), vmivel felszerelt (csatos üveg), vmivel díszített (csipkés alsószoknjja), v- 
mit tartalmazó (paradicsomos káposzta), vmibe öltözött (tornaruhás fiú) stb.

Akadnak olyan -s, illetve -ú, -ű képzős párhuzamos származékok, amelyek éppen' 
annak köszönhetik létükét, hogy különböző jelentéstartalom kifejezésére alkalmasak. 
Nem mindegy, hogy egy ló tiszta vérű-e vagy pedig tiszta véres, más a három színes 
ceruza, mint a három színű ceruza, a jó modorú embert sem szabad összetéveszteni a 
jó modoros emberrel stb.

Bizonyos esetekben az -s képzős melléknévvel alkotott szerkezet tárgyi v. ha
tározói bővítményű melléknévi igeneves szerkezet helyett állhat. Például: Odajött 
hozzánk egy fekete csizmát viselő férfi. ==- Odajött hozzánk egy fekete csizmás fér
fi.; Kedveli a borssal ízesített ételeket. ==- Kedveli a borsos ételeket stb.

a. a melléknévi jelző határozót kapcsol az alaptaghoz
x Ennek ellenére a magántermelők bíznak abban, hogy az állattenyésztés .számára 

szükséges mennyiséget megtermelik. (ÜTH-2 : 5.) Vagyis: azt a mennyiseget, amely az 
állattenyésztés számára szükséges

K megtermelik

T mennyiséget
I
Jgt szükséges

H az állattenyésztés számára

... tárgyalt, ha úgy fordult a sor, a nagyon hátralékos lakókkal és a tanyai pá
ciensekkel. (HSK, IH 225.) —  ... és mert a kíváncsi és izgatott szemek-szívek így i- 
gazán tisztességes ürügyet kaphatnak a találkozásra ... (VP, MME 80.) —  A vele kap
csolatos figyelmeztetések gyakoriak és olykor drámaiak. (MSzR VII.: 29.: 8.) —  7.. 
megvárták, amíg egymás után bejuthattak a félig homályos rendelőbe ... (HSK, IH 225.)
—  A vásárok ismertetésekor meg kell emlékeznünk a még máig fennálló szombati heti
vásárról, különösen a beindításával kapcsolatos mulatságos eset miatt. (MI 43.) —
... a szépre szomjas férfiaknak ... (VP, MME 70.) —  ..7 a Lengyelországgal szomszé
dos országokban a Szolidaritás ellen folyó kampány egyre aggasztóbb méreteket ölt. 
(HN, 19öl7 febr. 6.: 4.) —  ...úgy pöccentik le magaszőtte, verejtéktől nyirkos kin
cseszsákjáról, mint egy odatévedt rovart. (ĐJ, IK 54.) —  ... miként lesznek (...) 
jámborul karba simuló kis szüzekből rosszindulatúan szeszélyes kígyók. (VP, MME 70.)

b. a melléknévi jelző melléknévi jelzőt kapcsol az alaptaghoz 
x Kék mintás szőnyegen üldögélt... (SzK-1, IK 202.)

^ - K  üldögélt

H szőnyegen 

mintás

J kék

Átal, a túlsó felén egy kis magaslaton, vörös cserepes kunyhó áll ... (CsI-1, 
IK 44.) —  Még egyszer körülhordozta tekintetet a feher bútoros szobán ... (SzK-1, 
IK 203.) —  A téren szürke egyenruhás SS-legények, altisztek, tisztek sürögnek fon
toskodva. (DJ, IK 55.) —  A messzeségtől is elbúcsúzott, a zsendülő mezőktől, a fe
hér gyapjas fellegektől ... (SzK-1, IK 203.) —  ... mikor egy fekete paripás ördög



jön, ugorj fel a földről ... (MHK 10.) —  ... ott ült a ház fekete taláros főnöke 
... (SzK-1, IK 204.) —  Pormás lábidomai ingerlőén verődtek át az apró virágos per- 
kál szoknyán. (MHK 27.)

Egyéb melléknévvel alkotott szerkezetek

Az -ú, -u és az képzős mellékneveken kívül más denominális képzővel alkotott 
melléknév nemigen fordul elő a melléknévi igeneveshez hasonló szerkezetekben. Több
nyire képző nélküli, eredeti mellékneveket találunk az ebbe a csoportba tartozó 
szerkezetekben. Ezeknek rendszerint határozóragos főnévi vagy határozószói mondat
rész a bővítményük. Igen ritkán alakíthatók át melléknévi igeneves szerkezetté, és 
helyettesítésére sem szolgálnak.

x ... csak a kendője villant minduntalan az üvegesen fehér téli világban s Vav- 
ra űr tekintetében ... (HJ 59.)

villant

csak a A 
kendője

tekintetében

Vavra

a. a jelző képző nélküli melléknév vagy melléknévként használt más szó:
... hogy roppant nagy súlyaikkal maguk alá szorítsák az egész vidéket. (CsI-2 : 

786.) —  ... egy hártyaszerűen vékony jégréteget ... (IGy, MME 113*) —  ... a^vala
miért olyan édes nénje ... (VP, MME 7 6 . ) —  A forgalomnak a tervezettől eltérő ala
kulása miatt a számítottnál nagyobb behozatali többlet keletkezett. (MN 35.: 29.:
2.) —  ... a félszemére vak Pejkó. (MHK 11.) —  Porzács, a kórosan kövér dzsesszzon- 
gorista ... (DJ, IK 57.) —  Ehelyett azonban még nagyobb buzgalomnál szöszmötélt an
nak a dézsának az alján ... (HJ 60.) —  Akkor megmagyarázta, hogy arról a nagy darab 
nőről van szó, aki ... (NI-1 : 71.) —  A faluban pár nap múlva már kifogyóban voltak 
a lepkék, mert majdnem minden gyerek gyűjtötte őket. (NI-2 : 60.) ~  A matekzseni 
revizor Hollywoodban számára teljesen idegen világba csöppen ... (MSzR X.: 3-: 6.)

b. a jelző fosztóképzős v. egyéb képzett melléknév:
A Putnik Utazási Iroda lehetővé tette az első jugoszláv kirándulócsoportoknak, 

hogy ellátogassanak a még szinte érintetlen zambiai őserdőkbe, ahol ... (MSzR VII.: 
29.: 17.) —  Elkritizálhatatlan és különböző szomorú tényeikkel szetobesíthetetlen 
teendő ... (MN 35.: 29.: 1.) —  ... a falu aljai kiserdő felé ... (VP, MME 06.) —  
... rá se hederítve a fazekasra, a gyermekkoromból ismerős hangjára. (MHK 11.)

Mint láttuk, az eredeti és a fosztóképzős melléknévvel alkotott szerkezetek bő
vítmény i tagja általában határozó, tehát ebben is hasonlítanak a melléknévi igeneves 
szerkezetekhez. Zömük olyan mondattá alakítható át, amelyben a szerkezet kapcsolója 
lesz az állítmány. Pl. A dzsesszzongorista kórosan kövér.; A Pejkó félszemére vak.;
A zambiai őserdők még szinte érintetlenek, stb.

Névutó-mellékneves szerkezetek

A határozói szerepű névutós főnév úgy lesz alárendeltje egy másik főnévnek, ha 
a névutója felveszi az -1 melléknévképzőt és melléknevesül. A névutó-melléknevek 
használata a nyelvújítás korában kezdődött, azelőtt nem ismerték őket. A való ige
névvel alkotott szerkezetek számát akarták csökkenteni velük, és ez sikerült is. Vol
tak, akik a melléknevesített határozóragos főnevekkel együtt helytelenítették őket, 
de életképesnek bizonyultak és máig megmaradtak.

A névutó-mellékneves szerkezet ma is kiválóan alkalmas melléknévi igeneves szer
kezet egyszerűsítésére, helyettesítésére. Pl. a ház mögött levő virágoskert ==- a ház 
mögötti virágoskert; a stadion után következő megálló ==- a stadion utáni megálló; a 
nagyság szerint való elrendezés ==- a nagyság szerinti elrendezés stb.

A főnévtől függetlenül használt névutókat, különösen azokat, amelyek személy
raggal vannak ellátva, nem képzővel szoktuk melléknevesíteni, hanem igenévvel: az i-



rántam való, a mögötted levő, az általuk való, a fölöttünk levő stb.
x ... visszafordult az ablak előtti székről, amelyikről térdelve kifelé nézett. 

(CsI-2 : 789.)

A gyújtó harceszközök elleni védekezésnél két dolgot kell szem előtt tartani:
... (H-l : 111.) —  Az áruk szerinti vám nagyságát a vásári napokon kihirdették ... 
(MI 43.) —  ... az áhított csodaszép szerelmet a másoké iránti kíváncsiságban élik 
ki. (VP, MME 81.) —  A német nagymester a Korcsnoj elleni hetedik játszmájában el
nézte bástyáját. (MSz, 1981. jan. 3-: 20.) —  ... azonnyomban lefordult az ablak 
mellőli székről. (CsI-2 : 790.) —  Szóval ez a medvék körüli dolog megzavarta a kép- 
zeletemet. (MM, IK 134.) —  A számok nagyság szerinti rendezésének relációja ...
(PP 75.) —  Az anyós pedig gyalogorsón kócot font a kemence előtti kiságyon. (CsI-2 
: 784.) —  ... a SWAPO fokozza a megszálló pretoriai rezsim katonái elleni harcot. 
(HN, 1981. jan. 23.: 4.) —  Most jövet beálltam az ördögid írelletti mocsárba piőcát 
fogni ... (GE, IH 62.)

Az idézett példák zömében melléknévi igeneves szerkezetet is használhatunk a 
névutó-mellékneves helyett (a harceszközök ellen való védekezésnél, ez a medvék kö
rül tapasztalt dolog, a kemence előtt levő kiságyon stb.), de a névutó-mellékneves 
megoldás többnyire jobbnak, egyszerűbbnek bizonyul.

A melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezetekben is előfordul, hogy vala
melyik tag halmozott vagy többszörös. Találhatók egymással mellérendelő viszonyban 
levő szerkezetek is, ezeknek csak az alaptogjuk közös. Számos esetben melléknévi i- 
geneves szerkezettel alkotnak halmozott vagy többszörös szerkezetet. A melléknévi i- 
geneveshez hasonló szerkezet gyakrabban fordul elő melléknévi igeneves szerkezettel 
mellérendelő viszonyban, mint ugyanilyen szerkezettel, alárendelő viszonyban pedig 
szinte kizárólag vele szokott lenni. Ezek az utóbbi szerkezetek ugyanúgy zsúfoltnak 
számítanak, mint a többszörös melléknévi igeneves szerkezetek, azzal a különbséggel, 
hogy itt nem kerülhet sor a kapcsolók összecsengésére, hiszen különbözőek: az egyik 
mindig melléknév, a másik pedig igenév.

a. mellérendelés
1. csak a bővítmény v. csak a kapcsoló halmozott:

A Szabadkai Rádió tegnap megkezdte a szerbhorvát és magyar nyelvű adásának su
gárzását a második műsorán. (MSz, 1979- febr. 2.: 7.) —  Hoztam a lipéket —  és elé
be lógattam az émelygős, édeskés szagú lepkeláncot. (NI-2 : 61.) —  A mind népszerűbb 
gyermekhíradó mai adásaegy valóban izgalmas és megrázó kalandot jegyzett fel. (MSzR 
VII.: 23.: 10.) —  Idegen, megszokhatatlan nekik az örökké hajszás, loholó élet. 
(SzK-2 : 202.) —  A vásárok nagy zsúfoltsága, a sokféle rendű és rangú vásáros nép 
sok vitája (...) szigorú intézkedéseket követelt. (MI 43.) —  A négyórás, túlnyomó
részt szórakoztató és zenés műsort minden munkanapon délelőtt sugározza az ultrarö- 
vid hullámhosszon. (MSz, 1979- febr. 2.: 7.)

2. halmozott szerkezet
- mindkét kapcsoló melléknévi jelző:

x ... az erős kar belemeríti a kapát az alul nedves, felül száraz homokba... 
(VP, MME 73.)
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... egy világos faburkolatú, széles ablakú helyiségbe nyitottak (SzK-1, IK
203.) —  Nagy, tizenhat markos, vékony lábú, finom növésu~kanca ló volt, olyan fe
kete szőrrel, mint a korom. (MHK 7.) ... az alul testes, felül hegyes naprafor
gós zemet ... (VP, MME 84.) —  Egy sápadt, hamvas szőke, szomorú barna szemű, tizen
két éves fiú. (SzK-1, IK 202.) —  ... egy száraz, fekete borostás arcú, fekete csu- 
hás férfi ... (SzK-1, IK 203.) —  ... egy kicsiny, törékeny, sötét szemű, időtlen 
korú Öregember. (SzK-1, IK 204.) —  Egy igen magas és nagyon sovány, feketeruhás, 
kecskeszakállas ember lépett ki a szobából ... (Cl 46-477)

- az egyik kapcsoló melléknévi igenévi jelző: 
x A kulcsokat csörgető, száraz, aszkéta arcú férfi megállt az egyiknél ... 

(SzK-1, IK 204.)

csörge
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... odafordult mellette cigarettázó, majd fejjel magasabb urához: ... (SzK-2 :
204.) —  ... az Energoinvest ügyviteli bizottságának elnöke Líbiában szerződést írt 
alá a líbiai e 1 ektroenergetikai hálózat számára készülő, 44 millió dollár értékű fel
szerelés leszállításáról (MSz, 1981. jan. 24.: 5.) —  ... a Szovjetunióban ritkaság- 
szánfoa megy a szürrealista beütésű, fantasztikus elemekből építkező alkotás. (MSzR 
X.: 9.: 10.) —  ... akkor mindég olyan furcsa dolgok jutottak eszébe, amelyeket talán 
ez az örökké föstölgő, sóvárgó tekintetű entoerke indított el benne... (HJ 62.) —  A 
m o d e m  művészét mítoszai közé tartozik, hogy kitagadott, el nem ismert, ám igazmon
dással felvértezett, forradalmi lelkületű alkotók hozták létre. (MSzR X.: 9*7 5.) —  
Félóra alatt jobb- és baloldalt kialakult az ötösrendekből álló, csaknem egyfonna 
hosszú embersor. (DJ, IK 56.) —  A filmnél, a rangos hazai filmszemlékkel, fesztivá
lokkal folytatott gyümölcsöző, több szempontból is hasznos együttmuködes után a tele- 
vízió újabb nagy vállalkozásba kezdett ... (MSzR VII.: 30.: 18.) —  De volt egy lány, 
egész különös, hosszúra nőtt, éles szemű lány ... (HSK, IH 228.)

b. alárendeles
1. többszörös bővítmény 

x Hübner azonban közismerten nagyon érzékeny lelkületű ember ... (MSz, 1981. 
jan. 3.: 20.)
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Nem tudtak betelni az egyszerű és mindennapi csodával, a többnyire megnevezhetet
len formájú felhőképződmények láttán. (NI-2 : 226.) —  Nem is beszélve a ííont másik 
vonaláról érkező lövedékek szinte istenien sorsszerű pusztításáról. (MM, IK 136.) —
A népgazdaság fejlődésében nagy jelentőségű nemzetközi gazdasági kapcsolatok 1978-ban 
tovább fejlődtek. (MN 35.: 297: 2.) —  Aki egy gyalázatosai! szétfagyott fűtésű iroda
házból (...) haza lohol ... (NN 35.: 29.: 1.)

2. többszörös szerkezet 
Alaptípusa az olyan szerkezet, amelyben a melléknévi jelzős szerkezet alá van 

rendelve a melléknévi igenevesnek, tehát nem mondatfunkciós részt lát el jelzővel, 
hanem szerkezettagot. Nyilvánvaló, hogy így kisebb a közlés szempontjából való jelen
tősége.



x A váltóhitellel kapcsolatos szolgáltatásokért járó térítés után külön tarto
mányi forgalmi adó fizetendő ... (VSzATHL 1979«)
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A Látogató a vietnami háború kegyetlenségében eltorzult lelkivilágig emberekről 
szóló kamaradráma. (MSzR VII.: 22.: 18.) —  ... a majdnem háromhetes lengyelországi 
előkészületekről a napokban hazatért játékosok például nem utaznak el a tervezett 
rovinjí előkészületekre. (MSz, 19Ö0. jan. 30.: 19*) —  Egész évi nunkára vállalt 
szőlők ezek, nem sajátjuk ... (VP, MME 75-) —  Az Ozu japan rendezőnek szentelt cik
lus mai filnje 1948-ban készült*, és a háború utáni Japánban uralkodó helyzetet raj
zolja meg. (MSzR VII. 29.: 11.) ~  . . . a szép vastag tövön felsarjadt fák ... (IGy, 
MME 117.) —  Külföldi valutára szóló váltó után adót a váltóhitelnek az adókötele- 
zettség létrejöttének pillanatában érvényes árfolyam szerint kifejezett összege után 
kell fizetni. (VSzATHL 1979.)

Ritkábban az is előfordul, hogy a melléknévi igeneves szerkezet van alárendelve 
a melléknévi jelzős szerkezetnek: ... azok a nunkaszervezetek, amelyek kivitelre i- 
rányuló termeléshez szükséges nyersanyagot importálnak, mentesítve vannak a vám- és 
egyéb illetékek egy részének fizetése alól. (MSz, 1981. jan. 24.: 5.)

Olykor a kétféle szerkezet csak közvetetten van alárendelve egymásnak: ... to
vább folytatódik a fegyveres harc a bányakincsekben gazdag (...) országot megszállva 
tartó fajüldözők ellen. (HN, 1981. jan. 23.: 4.) —  A társadalmi eszközök igénybeve
vői közötti fizetés biztosításáról szóló törvény rendelkezései szerint kiadott v á l ~  
tók után e díjtétel szerint nem kell adót fizetni. (VSzATHL 1979.) Ezt az utóbbi 
mondatot mellékmondat segítségével oldottabbá is tehetjük: E díjtétel szerint nem 
kell adót fizetni annak a törvénynek a rendelkezései szerint kiadott váltók után, a- 
mely a társadalmi eszközök igénybevevői közötti fizetés biztosításáról rendelkezik.

A következő barakkos zsúfoltságú mondatok egyúttal nyelvhelyességi problémát is 
jelentenek, az egymásnak alárendelt melléknévi igeneves és melléknévi jelzős szerke
zetek nehezítik a megértést. Egy részüket mellékmondattá kell átalakítani: Legutóbbi 
ülésükön a zentai községi képviselő-testület tanácsainak küldöttei elfogadták a Vaj
daság területén levő történelmi nevezetességű helyek megjelölését szolgáló létesít
mények kiépítéséhez szükséges eszközök társításáról szoló tartományi szintű önigaz
gatási megegyezést. (T, 19o0. febr. 8.) ==- Legutóbbi ülésükön a zentai községi kép- 
viselo-testület tanácsainak küldöttei elfogadták azt a tartományi szintű önigazgatási 
megegyezést, amely azoknak a létesítményeknek a kiépítéséhez szükséges eszközök tár
sításáról szól, amelyek a Vajdaság területén levő történelmi nevezetességű helyek 
megjelölését szolgálják. —  Salmonellosis, járványos náthaláz és bányászaszály esetén 
kötelezően a diagnózis laboratóriumi igazolását kell kérni az egészségügyi teendőkre 
illetékes tartományi igazgatási szervet vezető tisztségviselő által kijelölt sza
kosított (referensz) laboratóriumoktól. (VSzATHL 1982.) ==- ... a diagnózis labora
tóriumi igazolását kell kérni azoktól a szakosított (referensz) laboratóriumoktól, a- 
melyeket az egészségügyi teendőkre illetékes tartományi igazgatási szervet vezető 
tisztségviselő jelöl ki. —  A fertőző betegségek elleni védelemre e törvényben elő
irányzott intézkedések igénybe vételére minden egyes személynek joga van ... (VSzATHL
1982.) ==-. Minden egyes személynek joga van azoknak az intézkedéseknek az igénybe vé



telére, amelyeket a fertőző betegségek elleni védelemre e törvény előirányoz ...
Végezetül még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy a melléknévi igeneveshez 

hasonló szerkezetek jelentősége nem abban van, hogy melléknévi igeneves szerkezetet 
helyettesíthetnek (erre viszonylag ritkán adódik lehetőség), hanem abban, hogy más 
szerkezetek transzformjaként hasonló funkciót tölthetnek be, mint a melléknévi ige
neves szerkezet. Egyébként, mint láttuk, használatukban hasonló jellegű problémák 
fordulnak elő, mint a melléknévi igeneves szerkezet használatában: ha túlságosan bo
nyolultak,, jobb átalakítani őket egyszerűbb, kevésbé mély szerkezetté.

Fordításban jelentkező transzformációk

A Bevezetésben már utaltunk arra, hogy az egyes szerkezetek között végbemenő 
transzformációkat fordításban is lehet tanulmányozni. Érdemes megfigyelni, hogy a 
melléknévi igeneves szerkezetet tartalmazó magyar mondatoknak más nyelvre való for
dításakor milyen megoldásokat alkalmaznak a fordítók, valamint azt is, hogy mely 
szerkezetekből lesz melléknévi igeneves szerkezet a magyarra való fordítás során.

Az egyik esetben a szerbhorvát a célnyelv, a másikban pedig a magyar. A magyar- 
szerbhorvát viszonylat vizsgálatából elsősorban az derül ki, hogy a melléknévi ige
neves szerkezetet milyen egyéb szerkezettel helyettesíthetjük, a szerbhorvát— magya
réból pedig az, hogy mit helyettesíthetünk melléknévi igeneves szerkezettel. A for
dítások tanulmányozása során tapasztaltakat eredeti magyar mondatoknak nyelvhelyes
ségi szempontból való megítélésében és a közlési céloknak megfelelő alakításukban is 
érdemes figyelembe venni, kamatoztatni.

Mivel a melléknévi igeneves szerkezet használata inkább a magyar nyelvre jellem
ző, magyar forrásnyelv esetén okozhat problémát, ezért ebben a részben nagyobb hang
súlyt fektetünk a magyar— szerbhorvát viszonylatra, mint a szerbhorvát magyarra.

Magyarról szerbhorvátra való fordítás

A magyar melléknévi igeneves szerkezet a szerbhorvát fordításban leginkább vo
natkozó mellékmondattá vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetté (padeSna 
sintagjna) ^ alakul át, lehet azonban belőle appozitívum, birtokos szerkezet, pi'edika- 
tív szerkezet, egyszerű jelzős szerkezet is. Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a 
szerbhorvát szövegben is melléknévi igeneves szerkezetet használ a fordító.

Nem véletlen, hogy a melléknévi igeneves szerkezet a szerbhorvát fordításban 
többnyire vonatkozó mellékmondattá vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerke
zetté alakul át. A magyar nyelven belül is ezek tekinthetők a legfontosabb transz- 
formjainak. Ennek az átalakíthatóságnak mindkét irányban megvan a jelentősége: ha a 
közlés céljai a melléknévi igeneves szerkezet mellőzését követelik meg, használhatunk 
helyette vonatkozó mellékmondatot és (esetleg) hátravetett határozós szerkezetet, de 
szükség esetén ezeket a szerkezeteket is helyettesíthetjük melléknévi igeneves szer
kezettel.

A magyar melléknévi igeneves szerkezet megfelelője a szerbhorvát fordításban:
a. vonatkozó mellékmondat
x ízelítőt akartunk adni a m o d e m  szerb lírából gondos, illatokat átmentő fordí

tásban ...(SzYK 70.) ==- Želeli smo da pružimo okusak modeme srpske lirike u briz- 
ljivom prevodu koji će sačuvati aromu ... (uo. 71.)
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1. A magyar mondatban folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet van: 
Különösen jellemző a Szabadkát leíró verseire ... (BI-1 : 104.) ==- Ovo je naro- 

Čito karakteristično za pesme, u kojima opisuje Suboticu ... (BI-2 : 112.) —  ... A



Budapesten összpontosuló tőke a szellemi életben is éreztette hatását. (BI-1 : 88.)
==- ... kapital koji se koncentrisao u BudimpeSti, ispoljio je svoj uticaj i na du- 
hovnom plarm. (BI-2 : 96.) —  Mivel az így leolvasható benyomás, (...) nem a való
ságot tükrözi ... (VZ-2 : 121.) ==- Poáto utisak koji se takcTmože steei ne održava 
stvamost,... (CM 164.) —  ... a híddal átellenben levő partra ... (MF^l : 80.) ==- 
... na onaj dió obale koji leži naprama mostu ... (MF-2 : 52.) —  A mozgalmi avant- 
gardot képviselő írócsoport ... (BI-1 : 105«) ==- Grupa književnika koja je preds- 
tavljala avangardu radničkog pokreta ... (BI-2 : 114.; —  Ugyanilyen taps köszönti 
az emelvényrelépő újabb szónokot. (VZ-2 : 123.) ==- Isti takav pljesak pozdravlja 
novo^ govormka koji stupa na uzviSenje. (CM 165.) —  Figyelemre méltóak a tűz kép
zeteit megéneklő költeményei. (BI-1 : 107.) ==- Vredne su pažnje i one njegove pes- 
me u kojuna opeva predstavu vatre. (BI-2 : 115.) —  ... kerül minden hatásos, bű- 
vészkedo, ámulatot fakasztó mozdulatot. (SzYK 82.) ==- ... izbegava svaki delotvor- 
ni, čaroliki pokret koji bi mogao izažvati snebivanje. (SzYK 83.) —  Az írói nagy 
akarások és a velük szemben megnyilatkozó közöny ellentmondásai végigkísérik majd 
irodalmunk első húsz esztendejének történetét ... (BI-1 : 89.) ==- Istoriju knji- 
ževnosti jugoslovenskih Madara prati punih dvadeset godina protivrečnost između ve- 
likih spisateljsklh htenja i ravnoduSnosti koja im se suprotstavljaju. (BI-2 : 98.)
—  Csakhogy a győzelem örömtüzének fénye szánunkra még távolról hunyorgó pislogás 
csupán. (VZ-2 : 123-4.) ==- Samo što je blesak pobedničkih kresova za nas tek tre- 
perenje, kője iz daljina žmirka prema nama. (CM 165.) —  Kirakati bábuk arcát után
zó szabványálarcok . .. (VZ-2 : 119.) ==- Standardne maske kője oponažaju obraze lu- 
taka íz ízloga ... (CM 162.)

2. A magyar mondatban befejezett cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet van:
Valójában a mindenki által viselt álarc felnagyított mása ... (VZ-2 : 120.) ==- 

U stvari je to uvedana slika maske koju svi nőse ... (CM 163.) —  ... és megrajzolt 
alakja képviseli a haladástól messze elmaradt világot. (BI-1 : 115.) ==“ ... kője 
predstavljaju svet koji je daleko zaostao iza progresa. (BI-2 : 125.) —  ... nem volt 
az a Csuka Zoltán szerkesztette Űt sem, amely 1922 és 1925 között jelent meg Öjvidé- 
ken, nem rendszeresen, hanem időről időre (BI-1 : 97.) ==- Takav nije bio ni Saso- 
pis Űt (Pút), koji je u Novom Sadu uredivao Zoltán Čuka. Štampan je s vremena na vre- 
me, od 1922. do 1925. gödi ne. (BI-2 : 105-6.) —  Pontosabban: ugyanannak a típusál
arcnak férfi és női változatai, négy-öt, ̂ még gazdára^nem talált példányban ... (VZ-2 
: 119«) ==“ Tačnije: nuške i ženske varijante iste tipizirane maske, u Setiri ili 
pet primeraka koji još nisu na§li gazdu ... (CM 162.) —  A jugoszláviai magyar iro- 
dalom első folyóiratai a Pécsről érkezett emigránsok és a "helyi erők" összefogásá
val indultak meg ... (BI-1 : 96.) ==- Prvi književni Őasopisi jugoslovenskih Madara 
pokrenuti su kao rezultat saradnje emigranata koji su dosli iz Pečuja i "domaćih 
snaga", sprežuci se ... (BI-2 : 105.) -- ... a két padsor között hagyott utcára ... 
(MF-1 : 10.) ==- ... na prolaz koji se nalazio izmeau dva reda klupa ... (MF-2 : 7.)
—  ... egy maga alkotta távoli világba menekül ... (SzYK 82.) --- ... beži u jedan 
daleki svet koji je sam stvorio ... (SzYK 83.) —  Az író közvetlen tapasztalataiból, 
élményeiből előállított világot látjuk. (BI-1 : 105.) ==- ... srećemo se sa svetom 
koji je stvoren piščevun neposrednim iskustvima ... (BI-2 : 113.)

b. jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet
x A XIX. század első felében majdnem minden európai lírában bekövetkezik a klasz- 

szikus ideáltól való elszakadás ... (SzYK 74.) ==- U prvoj polovini XIX. stoleca go- 
tovo u svim evropskim lirikama 6e se javiti odvajanje od klasiőnog ideala ... (SzYK 
75.)
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1. A magyar mondatban folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet van: 
... arcunkhoz viszonyítva azonban a közöttük levő különbség jelentéktelennek is

mondható. (VZ-2 122.) ==- ... ali u pőrédénju s nasim licima razlika među njima se 
može smatrati Čak neznatnom. (CM 164.) —  ... mint a többiek, akiknek szemében a le
mondás, az élettel való leszámolás borús árnyai komorlottak. (SzYK 58.) ==- ... kao 
i drugi, u čijim oćima su se nadnele tmume senke odricanja, obračuna sa životom. 
(SzYK 59«) —  ... újra közvetlenül élvezheti mindazt, amit a fehér papírlapon felso
rakozó fekete betűk nyújtanak. (VZ-1, IK 221.) ==- ... i ponovo neposredno uživati u 
onome Što pružaju redovi c m i h  slova na belom listu hartije. (CM 139.) —  ... feljebb 
hágva az égre, mind ragyogóbb lesz, hogy aztán újra izzó pirosán bukjon le a dűlőút 
túlfelén álló kukoricás mögé. (VZ-3 : 53.) ==- ... penjuói se po nebeskom svodu pos- 
tajalo sve sjajmje í najzad plameno rumenilo zalazilo za kukuruze na dru^oj strani 
letnjeg puta. (CM 185.) —  ... felfogja a messzi kontinensekről érkező Tlúj üzenete
ket" .7. (BI-1 : 101.) ==- ... koja prima "nőve poruké" sa dalekih kontinenata ... 
T bI ^  : 109.)

2. A magyar mondatban befejezett cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet van: 
... milyen jó volna megállni, s a kirakatba kitett esküvői tortát megcsodálni.

(NL-1 : 10.) ==- ... kako bi zgodno bilo da malo zastanu kako bi se nagledala sva- 
tovske törte u izlogu. (NL-2 : 12.) —  Ez látszik meg a legvalószínűbbnek, s legszí
vesebben maga a hosszú szárba szökkent búzakalász is azt hitte volna. (VZ-3 : 50.)
==- Ovo se činilo najverovatnijim, pa je i sam pšenički klas na dugoj stabljici baš 
tako mislio. (CM 183.) —  ... igényességükkel, szemhatamk tágasságával, az új iro
dalmi, művészeti törekvések iránt tanúsított elkötelezettségükkel új utakra is vit- 
ték ezt az irodalmat ...'(BI-1 : 90.) ==- ... svojom pretencioznošđu, širokim hori
zontima i angažovanošcu za nova stremljenja u književnosti i umetnosti, poveli ovu 
književnost ka novim putevima ... (BI-2 : 99.)

c. appozitívum
Sajátosak azok az esetek, amikor a magyar melléknévi igeneves szerkezetből a 

szerbhorvát mondatban appozitívum (értelmező szerkezet) lesz. Az appozitívum kötő
szó nélküli vonatkozó mondatnak is felfogható. Elsősorban befejezett történésű mel
léknévi igeneves szerkezet transzformálódik appozitívumná a szerbhorvátra való for
dításkor.

x ... a húszas évek lázas, vitákkal telített időszaka most érik be ... (BI-1 : 
120.) ==- ... sada sazreva burán period dvadesetih god ina, pun žučnih rasprava ... 
(BI-2 : 130.)
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... ez nem lett volna akadálya annak, hogy Bogdán Popovič fölényes ízlésével vá
logassuk össze a fordításra szánt verseket. (SzYK 76.) ==- ... to ne bi bila smetnja 
da pesme namenj ene za prevod biramo po sjajnom ukusu Bogdana Popoviéa. (SzYK 77.) —
A nehezsegek gyökereit az első világháború előtt kialakult körülményekben kell keres
nünk ... (BI-1 : 87.) ==- Korene ovxh poteškoda treba da tražimo u okolnöstima stvo- 
renim još pre prvog svetskog rata ... (BI-2 : 95.) —  ... a Becsén megrendezett író1 
találkozó kapcsán 7.. (BI-1 : 92.) ==- ... povodom susreta pisaca održanog u Beceju 
... (BI-2 : 101.) —  Volt valami archaikus vonás ebben a mosolyban, ami illett a re- 
gimódi, faragott bútorokkal berendezett szoba patinás légköréhez. (VZ-1, IK 217.) ==- 
Bilo je u tóm osmehu nečeg starinskog, što je odgovaralo patiniranoj atmosferi sobe 
nameštene staromodnim izrezbarenim namešta^em! (CM 135.) —  A Napló körül csoporto
sult itthoniak sem megérteni, sem elfogadni nem tudták a pécsiek aktivista szemléle- 
tét ... (BI-1 : 91.) ==- Domace snage, okupljene oko lista Napló, nisu mogle ni da 
shvate, ni da prihvate revolucionarna shvatanja Pečuljaca... (BI-2 : 99.) —  ... 
csak a harmincas években készült, Csabayék című regényében tudott lényegesebbet mon
dani a világról, a polgári Becskerekről. ==- Tek je u svom romanu Čabajevi (Csabayék),



pisanog tokom tridesetih godina, uraeo da kaže nešto bitnije o svetu, o građanakom 
Bečkereku. (BI-2 : 103.)

d. birtokos szerkezet
x Ujević szimbólumokban borongó finomságait éppoly nehéz átmenteni a fordítás

ba, mint ... (SzYK 78.) ==- Setnu prefinjenost Ujevićevih simbola teško je ocuvati 
u prevodu isto kao i ... (SzYK 79.)
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e. predikatív szerkezet
x ... szemüvegének mélyén meghúzódó tekintete mintha még homályosabb lett vol

na, mint máskor. (VZA-1, IK 219.) ==” ••• pogled m  je bio povučen duboko u očne 
duplje i kao da je postao tamniji negp obično. (CM 137.)
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Régimódi, díszesen esztergályozott figurák voltak. (VZ-1 IK 222.) ==- Figure 
su bile staromodne, bogato izrezbarene. (CM 140.)

f. határozós szerkezet
x ... felesége pedig nagyon is megérdemelné, hogy csak másnap reggel és erősen 

illuminált állapotban láthassa viszont... (VZ-2 : II8-9.) ==- ... a njegova je žena 
i te kako zaslužila, da ga vidi ponovo tek idućeg jutra i to dobro nakicenog ...
(CM 162.)

viszontláthassa K 

állapotban

K ̂ vidi
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H-, dobro

g. egyszerű jelzős szerkezet
x Barátunk mindinkább olyan hangverseny részvevőjének érzi magát, melynek mű

során egyetlen véget nem érő melódia szerepel, mindig más hangszeren megszólaltatva. 
(VZ-2 : 125.) ==- Nas prijatelj počinje da se oseća učesnikom koncerta na čijem se 
programi nalazi samo jedna beskraj na melodija, ali se cuje uvek sa drugog instm- 
menta. (CM 166.)
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h. szintén melléknévi igeneves szerkezet
* ... mialatt a sötét kapualjból egy gyengén megvilágított előcsarnokba lépnek 

... (VZ-2 : 119.) ==- ... stupajući iz mracnog trema u neko slabo osvetljeno pred
vorje ... (CM 1621)

Apró, alig látható rezdülések voltak ezek ... (VZ-1, IK 220.) ==- Bili su to 
sitni, jedva vidljivi treptaji ... (CM 138.) —  A riportíró, mint mondta, "örökké 
hegyezett ceruzával (...) járj a a világot". (BI-1 : 104.) ==- Svet je obilazio kao 
reporter, sa stalno zašiljenom olovkom ... (BI-2 : 113-) —  (••• mit is kezdjen ...) 
Felkavarodott gyomrában a kiadós házastársi veszekedés nehezen csillapuló hullámzá
sával. (VZ-2 : 118.) ==- (... šta ce ...) S teško smirivim talasanjem obilne supruž- 
ničke svadé u sván uzburkanom želucu. (CM 161.) —  ... amelyek nyilvánvalóan rég le
tűnt színeket (...), érzéseket ébresztettek fel benne, (VZ-1, IK 220.) ==- ... stiva 
koja su verovatno budila u njemi davno iŠčilele bője, osećanja. (CM 138.)

A hiányos melléknévi igeneves szerkezet (amelyben az igenév átveszi az alaptag 
szerepét is, vagy amelyből kimarád) a szerbhorvát fordításban vonatkozó mellékmon
datot, egyéb mellékmondatot, határozót stb. eredményezhet-: Hol a vajdasági Irodaia
mat tagadók, hol ennek az irodalomnak a védői táborában látjuk Őket ... (BI-1 :
92.) ==- Vidimo ih čas u taboru onih koji negiraju postojanje vojvođanske literatu- 
re, čas među njenim braniocima ... (BI-2 : 101.) —  ... következésképpen sokan az 
ismét tollat fogók közül ügy érezték, hogy a pécsiek valójában őket is tagadják.
(BI-1 : 91«) ==- Zato su innogi od onih koji su se ponovo latili pera osecali da 
Pečujci negiraju i njih. (BI-2 : 99*) —  • •• ők voltak azok, akiket a budapesti i- 
rodalmi élet úgy emlegetett, mint "Szabadkán élőket" ... (BI-1 : 90.) ==- Oni su 
bili ti kője je budimpeštanski literami svet pominjao kao "one koji žive u Suboti- 
ci" ... (BI-2 98.) —  Időnként megállt, és szívből fakadókat sóhajtott (VZ-1, IK 
221.) ==- S vremena na vreme bi prekidala posao i duboko ödahnula. (CM 139«) —  Ma
ris néninek már nyilván nehezére esett a székre állas. (VZ-1, IK 222.) ==- ... tet- 
ka-Mariški je sigurno bilo tesko da se penje na stolicu. (CM 140.)

Szerbhorvátról magyarra való fordítás

Ha a magyar a célnyelv, a melléknévi igeneves szerkezet leginkább a szerbhor
vát vonatkozó mellékmondat vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet transz- 
formjaként jelentkezik. Helyettesíthet továbbá appozitívumot, birtokos szerkezetet, 
egyszerű jelzős szerkezet, elvétve pedig szerbhorvát melléknévi igeneves szerkezet 
magyar megfelelőjeként szerepel.

A magyar fordításban melléknévi igeneves szerkezetet eredményez a szerbhorvát 
szövegben levő:

a. vonatkozó mellékmondat (A transzformáció ábrázolása és a példaanyag a vonat
kozó mellékmondatról szóló részben találhatói)

b. jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet (A transzformáció ábrázolása 
és a példaanyag a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetről szóló részben ta
lálható!)

c. appozitívum
x ... neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislo- 

njenora uz samar ... (AI-1 : 27.) ==- ... mások egyszerre rágcsáltak és sírtak, is
mét mások a tehemyereg oldalara támasztott fejjel aludtak ... (AI-2 : 20.)

(Az ágrajz a következő oldalon található!)
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Zapamtio je kamenitu obalu, obraslu retkim, golim i ubogo sivim rakitama, na- 
kazanog skeledžiju i trošnu vodemcu, punu paucine i promaje. (AI-1 : 28.) ==- Meg
jegyezte magának a köves, ritka, csupasz és szegényes, szürke rekettyésekkel borí
tott partot, a nyomorék révészt, a roskadozó, pókhálóval teli, huzatos vízimalmot^ 
amelyben az éjszakát kellett tölteniük, (AI-2 : 21.) —  ... električna energija do- 
bijena iz hidroelektrana obiőno znatno jeftinija od elektridne energije íz termoe- 
lektrana. (MĆM-1 : 79.) ==- ... a vízierőműből nyert villamos energia jóval olcsóbb, 
mint a hőerőműből nyert energia. (MCM-2 : 79«) -- »»« koja se druStverdm dogovorom 
zaključenim na nivou SAP Vojvodine usmeravaju za razvoj pojedinih delatnosti od za- 
jednidkog interesa; (VSzATHL 1982.) ==- ... amelyeket a Vajdaság SzAT szintjén meg- 
kötött társadalmi megállapodás alapján egyes közös érdekű tevékenységek fejlesztésé
re kell fordítani ... (VSzATHL 1982.)

d. birtokos szerkezet
x Vrlo precizno su obeležena oboljevanja pušača ... (P 138.: 16.) ==- Rendkívül 

pontosan jegyezték a dohányosoknál tapasztalt megbetegedéseket. (P 138.: 17•)

is átterjedt az ő kétségbeeséséből és bátorságból fakadó nyugalma ... (KIG 6.) —  
Išli smo u susret tóm jedlnom prostoru svijeta ... (TR 19.) ==- Csak mi ketten mo
zogtunk a világban a részünkre kijelölt térben, egyedül... (KIG 9«) —  Smrtnost kod 
puéaca cigareta je znatno ved a nego kod pušaca cigara ... (P 138.: 16.) ==- A ciga
rettát szívók között nagyobb az elhalálozás, mint a szivarozók körében. (P 138.:
1773

e. jelzős szerkezet
x Rak na plucima bio je još pre pola véka retka bolest. (P 138.: 16.) ==- A tü

dőrák fél évszázaddal ezelőtt még ritkaságszámba menő megbetegedés volt. (P 138.:
170

—  Šta želite? Koga tražite? - Pitao sam bezglasno, avetinjski, piskavim gla- 
som. (TR 16.) ==- Mit óhajt? Kit keres? —  kérdeztem elfúló, kísértetiesen sípoló 
hangon. (KIG 5.)

f. melléknévi igeneves szerkezet
x ... na najvecem delu ovog retko naseljenog rejona. (MŐM-1 : 146.) ==- ... en

nek a ritkán lakott körzetnek legnagyobb részén. (PCM-2 : 146.)

n a aunanyosoKnaj.

S njega prede i na mene- spokojstvo ocajanja i hrabrosti ... (TR 17.) ==- Rám

bolest volt

H ritkaságszámba
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A kétirányú fordításos transzformációk tanulmányozásából több tanulságos követ
keztetést vonhatunk le. Egyáltalán nem véletlen, hogy a magyar melléknévi igeneves 
szerkezeteknek vonatkozó mellékmondat a legfontosabb szerbhorvát transz formjuk, hi
szen a magyar nyelven belül is főképpen vele lehet helyettesíteni, feloldani. Ez a 
jelenség alátámasztja azt a feltevésünket, hogy a melléknévi igeneves szerkezet a 
leggyakrabban vonatkozó mellékmondattá alakítható át, vele helyettesíthető legin
kább.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet szintén fontos szerbhorvát 
transzformja a magyar melléknévi igeneves szerkezetnek, bizonyítva, hogy az indoeu
rópai nyelveknek egyszerűbb közvetlenül kapcsolni a névszóhoz a névszói bővítményt, 
mint külön kapcsolóval, ahogyan a finnugor nyelveknek a megfelelőbb. A kapcsoló sze
repű melléknévi igenevet a szerbhorvátra való fordítás során az ilyen esetekben nem 
kell igei állítmánnyá átalakítani, el lehet hagyni a mondatból.

Viszonylag gyakori szerbhorvát transzfom meg az appozitívum: szerkezetileg ha
sonló, mint a magyar melléknévi igeneves szerkezet, csakhogy a szórendje fordított, 
és az alaptag mögé van hátravetve. Jóval kisebb a jelentősége mint transzformiak az 
említetteknél a birtokos szerkezetnek, az alanyi-állítmányi szószerkezetnek, vala
mint a határozós és az egyszerű jelzős szerkezetnek.

Előfordul, hogy a magyar melléknévi igeneves szerkezet megfelelőjeként a sserb- 
horvátban is melléknévi igeneves szerkezetet találunk. Voltaképpen ennek sem kell 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mivel az esetek egy részét transzfer-jelenségnek 
lehet tekintenünk. Hogy ez valóban így van, a szerbhorvátról való fordításokból is 
látszik: alig lehet olyan példára akadni, amelyben szerbhorvát melléknévi igeneves 
szerkezetből magyar melléknévi igeneves szerkezet lesz.

Szerbhorvát— magyar viszonylatban többnyire ugyanazok a szerkezetek fordulnak 
elő, mint a magyar— szerbhorvát viszonylatban, csakhogy ezúttal nem transzformként, 
hanem eredetiként. A szerbhorvátról magyarra való fordításban elsősorban vonatkozó 
mellékmondat, jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet és appozitívum eredmé
nyez melléknévi igeneves transzf ormot a magyar szövegben. Megfigy elhetjük, hogy itt 
nagyobb a birtokos szerkezet megterheltsége, mint amott. Ezt a tényt nyilván azzal 
lehet magyarázni, hogy több olyan dolgot, melyet a szerbhorvát nyelv birtokos szer
kezettel fejez ki, a magyar nem fejezhet ki hasonló módon, hanem többek között mel
léknévi igeneves szerkezettel.



A vonatkozó mellékmondat

A melléknévi igeneves szerkezeteknek legfontosabb transzformjuk a vonatkozó 
mellékmondat. Nyelvünkben elsősorban azokat a mellékmondatokat lehet vonatkozónak 
tekinteni, amelyek leszűkítik a főmondat valamelyik részének (jelzőjének, tárgyá
nak, határozójának, alanyának, állítmányának) a jelentését. A tulajdonképpeni vo
natkozó mondatokra jellemző, hogy igeiuállítmányukat általában melléknévi igenév
ként helyezhetjük vissza a főmondatba.

A mai magyar nyelvben - idegen mintára - a vonatkozó névmást és határozószót 
nemcsak alárendelő kötőszóként használjuk, hanem rcellé rend élőként is; mellérendelt 
tafroidatokát, sőt különálló mondatokat is összefűzünk vele. Az efféle ál-vonatko
zó mondatok időbeli egymásutánt, ellentétet, magyarázatot stb. fejeznek ki. Nem já
runk el helyesen, ha a vonatkozó mellékmondatokat az indoeurópai nyelvek szabályai 
szerint használjuk. Nyelvünkben a vonatkozó névmáshoz főleg utaló szerepe asszoci- 
álódott, vagyis vonatkozó viszonyba került a másik mondatban levő rámutatás képze
tével. Klenm I. Antal szerint a vonatkozó névmásnak egyéb használata későbbi fej
lemény. Idegen mintát (régebben latin és német, ma orosz, szerbhorvát stb.) kö
vetve némelyek az elbeszélés, fejtegetés folytatására^használják, pedig a magyar 
nem vonatkozó névmással mutat előre, hanem mutatóval. '

A magyar vonatkozó névmási kötőszó visszafelé utal, valamely korábban történt, 
rendszerint előre megnevezett dologra vonatkozik, de vonatkozhat meg nem nevezett 
határozatlan dologra is. Ebből az irányultságából, szerepének ilyen kötöttségéből 
eredően hibás használata esetén könnyen félreérthetjük a mondatot. Amikor a vonat
kozó kötőszó múlt idejű tagmondatok között áll, élőidéjŐségét kifejező ereje van, 
és nem szándékolt időviszonyok képzetét is felkeltheti.

A vonatkozó kötőszó térhódítása látszólag azzal az előnnyel jár, hogy beszé
dünk egyszerűsödik, gazdaságosabb lesz: egyazon kötőszó többféle szerepet is betölt, 
az eddiginél sokrétűbb feladatot lát el. Ugyanakkor azonban más kötőszók háttérbe 
szorulnak, szegényedik, színtelenedik a nyelvünk.

Nagy J. Béla szót emel az ellen a nyelvhelyességi babona ellen, hogy eleve 
helytelen bármilyen vonatkozó mellékmondatot is használni, mivel a magyar nyelv 
természetének inkább a mellérendelés felel meg, mint az alárendelés. Ez szerin
tünk sem helytálló, de az sem, amely az ellenkező végletet képviselve a vonatkozó 
mellékmondatnak mindenféle változatát elfogadhatónak tartja, még azokat is, amelyek 
a főmondattól független, önálló tudattartalmat fejeznek ki.

óriási hiba volna, ha a vonatkozó névmási kötőszós mondatokat általában elvet
nénk, hiszen sok olyan közlés van, amelyet csak vonatkozó mellékmondattal lehet ki
fejezni. A vonatkozó névmási kötőszóra szüksége van a magyar mondatszerkesztésnek, 
de úgy, hogy ha a megfelelő módon, helyen és mértékben használjuk.

A nyelvtörténészek véleménye szerint a magyarban az alárendelés történetileg 
másodlagos a mellérendeléssel szenfoen. Az uráli és a finnugor alapnyelvben levő a- 
lárendelt mondatok granmatikailag még jelöletlenek voltak. A mondat kapcsolatok ké
sőbb szorosabbá váltak. Az a jelenség, hogy mellérendelés alárendelésséQválik, a 
nyelv fejlődése során különböző típusokban újra és újra végbemehetett.

A vonatkozó mondatokban a mellérendelő szerkezetnek az alárendelőre való hatá
sa többféleképpen is megnyilvánulhat. Ilyen például az a jelenség, hogy a vonatkozó 
mondat igéjét néha tárgyasan ragozzák, annak ellenére, hogy a vonatkozó névmás hatá
rozatlan jelentése folytán tárgyatlan alakot várna az ember. Ennek okát Kertész Ma- 
nó a független, mellérendelő szerkezet analógiájában látja. Efféle analógiás jelen- 
ü g r e  elsősorban régi íróinknál (pl. Cserei, Mikes, Thököly stb.) lehet példát ta
lálni: Ma egy nagyon menénk által, amelyet leírom, ha unalmas lesz is. (Mikes: Tö
rökországi levelei 129.) A dolog azt látszik bizonyítani, hogy néhány évszázaddal 
ezelőtt még nem volt olyan szoros a főmondat és a mellékmondat közötti viszony, 
mint amilyennek ma érezzük, habár a vonatkozó szerkesztésmód már korábban kiala
kult.51

A vonatkozó mondat szerkezet kialakulásában fontos szerepet játszottak a kérdő



és a határozatlan névmások. Belőlük jöttek létre a vonatkozó névmási kötőszók. A vo
natkozó szerep a kérdő és a határozatlan jelentésből egyaránt kifejlődhetett olyan 
mondatpárokban, amelyek sajátos módon kiegészítették egymást. Az egymás mellett álló 
mellérendelt tagmondatok vagy önálló mondatok egyikéből hiányzott egy mondatrész, a 
másik pedig erre a mondatrészre kérdezett, vagy határozatlanul állított róla vala
mit. Például: Ki bűnös? Péljen.; Ki korán kel? Aranyat lel. —  Miután szorosabbá 
vált a mondat kapcsolat, a kérdést vagy állítást tartalmazó mondat belekerült a meg
felelő mondatrész nélküli mondat szerkezetébe, és a hiányzó mondatrész szerepét 
kezdte betölteni. A kérdő, ill. a határozatlan névmás pedig jelölőjévé vált a két _2 
mondat egymásra való vonatkozásának: Ki bűnös, féljen.; Ki korán kel, aranyat lel.

A vonatkozó kötőszó előtti a (régebben az) mibenlétéről sokáig megoszlottak a 
vélemények. Czuczor és Fogarasi mutató szócskának tekintették, mondván, hogy tárgy- 
eset mellett az igét sohasem használjuk tárgyas ragozással, mint a névelős főnév 
mellett. Hasonló álláspontot képviselt Joannovics is. Szvorényi, Ihász és Budenz 
névelőnek tartották a vonatkozó névmás a elemét. Ez a névelő szerintük az egész re- 
latív mondatra vonatkozik. Ha a vonatkozó mondatot participiuraná alakítjuk át, nyil
vánvalóvá válik, hogy névelőről van szó. P l ^ a  (ki mer), az nyer = a nyerő nyer; a 
(ki vesz), annak lesz = a vevőnek lesz stb. Zolnai Gyula ezzel szeriben ügy véli, 
hogy a relatívumainkat megelőző a nem mutató szócska, nem is névelő, hanem mutató 
névmás: »»Nézetünk szerint (...) e mutató névmás voltaképpen a főmondat végéi, ille
tőleg a mellékmondattal határos részén szereplő rámutató mondatrész volt, mely a 
relatív mondat kezdő szavával (ki, mi stb.) idő folytán egységes névmássá (a ki, a 
mi stb.) kapcsolódott. Vagyis az a (az) oly összetett mondatokban lépett fel először, 
amelyek főmondatában a nutató névírás alanyul szerepelt."-^ Ennek a folyamatnak ana
lógiája is van: „Csakúgy terjedt el az a lei, a mi névmás minden relatív mondat vi
szony kifejezésére, mint ahogy a mint és egy szavakból eredt mintegy használata ál- 
talánossáj-yált többess zárai nevek, sőt határozók, igék, s általában bárminő szók e- 
lőtt is.1’5 Az is azt bizonyítja, hogy itt az a nem névelő, hogy a vonatkozó névmás 
hangsúlya éppen rajta van.

Vonatkozó mellékmondat már legkorábbi nyelvemlékeinkben előfordul. Pl. es uim- 
agguc szent peter urot. kinec adut hotolm ovdonia. es ketnie. (HB), ysa ki nopun 
emdul oz gimils twl. halalnec halalaal holz (HB), Mene az haznak aytayara, holott az 
baratok eznekuala. (JókK.) stb.

Mai vonatkozó kötőszóink, az aki, az amely, az ami stb. a régi magyar nyelvben 
sokáig ki, mely, mi formában éltek, a latin kötőszóknak megfelelően. Akkor még nem 
volt meg az a sajltos visszanutató szerepük, ami most van. Ez is egyik magyarázata 
annak, hogy miért nem lehet egyforma elbírálásban részesíteni az indoeurópai és a 
magyar vonatkozó kötőszókat. Az indoeurópai kötőszók inkább a magyar közeire muta
tó névmással hasonlíthatók össze (funkcionális szenpontból), tudniillik mellérende
lő tagmondatokat ezek is összeköthetnek. Magyar mondatban a vonatkozó kötőszó főleg

A vonatkozó mellékmondatok osztályozása

Az alárendelő összetett mondatok hagyományos osztályozása szerint a vonatkozó 
mellékmondat kifejtheti a főmondat alanyát, állítmányát, tárgyát, határozóját és 
jelzőjét. Például: Van, aki nem jött el. (alanyi); Azé lett a győzelem, aki a leg
kitartóbban küzdött, (állítmányi); Olyanokat keresett a zacskóban, amelyek nincse
nek eltörve, (tárgyi); Felment oda, ahonnan jól lehet látni a folyót.' (határozói); 
Abban a ruhájában várta a vendégeket, amelyet a nénjétől kapott, (jelzői).

Mondattani szenpontból az alárendelő összetett mondat két különböző tagú tag- 
mondatból áll. A szerkezetében önállóbb, tartalmában meghatározott rész a főmondat, 
a tőle függő, valamely mondatrészét meghatározó rész a mellékmondat. Mivel a. mellék- 
mondat rendszerint nem egyéb, mint a főmondatnak valamelyik, bővebben, mondat for
májában kifejtett része, az alárendelő összetett mondat közelebb áll az egyszerű 
mondathoz, mint a mellérendelő. A mellérendelő összetett mondat tagmondatai mondat- 
tartószerkezetükben függetlenebbek egymástól, egyikük sem vezethető vissza a másik
ra.

A vonatkozó mellékmondatoknak egy részére nem alkalmazható ez a szemlélet. Még-



pedig az olyan, vonatkozó névmással vagy vonatkozó határozószóval bevezetett mellék
mondatokra, amelyek nem a főmondat tartalmát gazdagítják, hanem tőle független, ön
álló gondolat tartalmat fejeznek ki. Az efféle tagmondatok az első tagmondatban kö
zöltek folytatására szolgálnak, nem pedig valamely mondatrésznek a kifejtésére, e- 
zért tartalmilag, logikailag mellérendelő vagy különálló mondatoknak tekinthetők. Az 
indoeurópai nyelvekben az elbeszélés folytatására viszonylag gyakran használnak vo
natkozó kötőszós mondatot, a magyarban viszont ez szokatlan és idegenszerű. Többnyi
re fordításokban, illetve idegen hatás alatt álló stílusrétegekben és szerzőknél for
dul elő. A választékos stílusban mindenképpen kerülni kell az elbeszélés folytatásá
ra szolgáló vonatkozó mondat használatát.

A ílmkcionális mondattan a hagyományostól eltérően a mondattan szemantikai fel
építéséből kiindulva a kifejezőeszközök funkciójának vizsgálatával, a fonnák mögött 
levő tartalonnak, az értelemhek a keresésével foglalkozik! A funkcionális szemlélet
ben a nyelvtani szerkezet a nyelvi eszközök használatát jelenti, vagyis ahogyan a 
közlés folyamatában egy gépezet fogaskerekeiként a nyelvi eszközök egymásba illenek 
és meghatározott feladatokat végeznek. A nyelvnek a szerkezete jóval bonyolultabb, 
semhogy egyszerű képletekkel, matematikai jelekkel ki lehessen fejezni. Erre a kö
vetkeztetésre - Hadrovics László szerint - elsősorban a funkciók összefüggésrendsze
rének a vizsgálata alapján lehet jutni.

A ílmkcionális szemléletű mondattan némileg másként viszonyul az alárendelés 
fogalmához, a mellékmondatot nem tekinti mondat alakjában kifejtett mondatrésznek: 

a mellékmondat mindenképpen autonóm közlési forma, s éppen ezért elhibázottnak 
tartom az olyan kísérletezést, hogy a mellékmondatot hogyan tudjuk visszahelyezni a 
főmondatba. Ez a visszahelyezés sokszor igen bonyolult és erőltetett, a nyelvhaszná
lattal ellenkező átfogalmazásokhoz vezet, és közben eltereli a figyelmet a két mon
dat igazi viszonyáról." ^ A funkcionális szemlélet szerint azért használunk mellékr 
mondatot, mert valamit vagy nem tudunk, vagy nem akarunk egy mondattal kifejezni.

A vonatkozó mellékmondatokat aszerint is osztályozhatjuk, hogy a mellékmondat 
a főmondat mely részének, szavának egészíti ki a tartalmát, ill. melyik üres forma- 
szónak ad tartalmat. 5

Nagyon fontos annak a körülménynek a tisztázása, hogy a mellékmondat milyen szo
ros kapcsolatban van a főmondattal. A vonatkozó mellékmondatok általában szorosabban 
kapcsolódnak főmondatukhoz, mint a nem vonatkozók.Ezt elsősorban a bennük levő vo
natkozó névmásnak vagy névmási határozószónak kötőszói alkalmazása biztosítja. A fő
mondatban elhelyezett utalószó még erősebbé teszi a kapcsolatot.

Más mellékmondatoktól eltérően a vonatkozó névmással v. határozószóval beveze
tett mellékmondat nem ad lényegi tartalmat. Az általa adott mellékes (v. járulékos) 
tartalomadásban a tartalomváró szóra csak egy bizonyos vonatkozásban nyerünk felvi
lágosítást, az igazi tartalmat nem ismerjük meg. Az ilyen mondat szerepelhet egy vg^ 
natkozásnak az előrebocsátásaként, utána pedig megjelenik maga a lényegi tartalom. 1 

A főmondat és a mellékmondat közötti viszony akkor a legszorosabb, ha a főmon
datban ki van téve az utalószó (imtató névmás v. névírási határozószó), a leglazább 
pedig akkor, amikor a mellékmondat nem tartalmi szükségből vagy szintaktikai kény
szerből járul a főmondathoz, hanem csak odavetett magyarázatként viszi tovább a köz^o 
lést. Ilyenkor az alárendelés csupán látszólagos, a két mondat önmagában is megáll.0 
Hogy az efféle lazán kapcsolódó "vonatkozó" mondatnak már mennyire semmi köze sincs 
az igazi alárendeléshez, abból is látszik, hogy az írók olykor űj mondatot kezdenek 
vele. Pl. ... éppen az imént fejeztük be a nagy és fölséges vasárnapi zabát. Húsle
ves, főtt hús, paradicsoninártás, görögdinnye. Amit félórás jó böfögés követett.
(NI-1 : 89.); Ilyen vakmeleg volt aznap már kora délelőtt. Talán az bágyasztotta el 
Jokát, mert még a kukoricasütéshez se volt kedve. Ami nagy szó. (NI-1 : 40.)

„Meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal - mondja Hadrovics László hogy a 
mondatok szerkezetét nem az úgynevezett mondatrészek szerint, hanem a szófajok je
lentésviszonyai alapján tudjuk mélyrehatóan elemezni. A mondatrészek elnevezései 
természetesen megmaradhatnak, s az összefüggéseknek mintegy külső logikai keretül 
szolgálhatnak, de az elemzés vezérelve a szófaj lesz." 9

Utalószavas vonatkozó mondatszerkezet

A vonatkozó mellékmondatoknak funkcionális szenpontból való osztályozásakor kü
lönbséget kell tennünk az utalószavas és az utalószó nélküli szerkezetek között. Ha



a főmondat tartalomváró részében utalószó (is) szerepel, nagyobb szükség van a mel
lékmondat tartalomadására, mint más esetben. Az utalószó rendszerint mutató névmás, 
de lehet mutató névmási tartalmú valóságos határozószó is. Ezek rendszerint távolra 
mutatók (az, olyan, ott, abban, arra, attól, oda, onnan stb.), de néha közeire ma
tató is akad köztük (ez, ilyen, ide stb.).

A vonatkozó mellékmondatnak aki, ami, amely, amelyik, amilyen, ahol stb. lehet 
a kötőszava. Az aki rendszerint személyt fejez ki, az ami elvont dolgot, az amelyik
több hasonló dolog közül egyet, az amilyen tulajdonságot, az ahol helyet stb. Az a-
mely akkor használatos, ha a főmondatban egy nem személyt jelentő főnév is van. Az 
írók néha nem tartják magukat ahhoz az általános szabályhoz, hogy ugyanaz a vonat
kozó kötőszó nem használatos személyre is és tárgyra is. Azok az írók, akik stílu
suknak bizonyos népies ízt akarnak adni, amely és ami helyett olykor akit használ
nak. 'u

A hagyományos mondatelemzés a mutató névmásos főnévre és a határozószóra utaló 
mellékmondatot teljesen elválasztja egymástól. Az egyik esetben jelzői mellékmonda
tot állapít meg (annál a fánál, ahol), a másikban pedig helyhat árosóit (pl. ott, a- 
hol a fa van). Nem lehet mindig éleseruelhatárolni egymástól a mitató névmások és a 
határozószók tartalomadásának eseteit.' Azok a határozószók, amelyek vonatkozó 
mellékmondat főmcndatában szerepelnek, gyakran matató névmásoknak ragozott vagy név- 
utós alakjai (ekkor, azért, azóta stb.). Az olyan melléknévi mutató névmásból lehet 
jelző (olyan kapu, amelyik), állítmány £A láiya olyan, akinek ...) és határozó is 
(Olyan hangosan mondta, amennyire ...) •

Az utalószónak a kitétele nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a mellékmondat 
szorosan_.kapcsolódjon a főmondathoz. Néha az is elegendő, ha az utalószót oda lehet 
érteni.‘̂

Az utalószavas vonatkozó mondat szerkezetek a főmondatban levő tartalomváró rész 
szerint a következőképpen csoportosíthatók:

I. Az utalószó kijelölő szerepű
a) főnévvel alkot tartalomváró részt
Ha a mutató névmás vagy határozószó a főmondatban nem magában áll, hanem ma

gányos vagy jelzős főnévvel (mint a következő osztályban), ez a mellékes tartaloma
dás i^járyát többé-kevésbé előre kijelölheti, ugyanúgy, mint a lényegi tartalomadás-

... az ifjúságnak már ma bizonyítania kell, hogy a társadalom építésében je
lentős erő, de semmiképpen sem az a réte^, amely még "csak készül" a jövő feladatai
nak teljesítésére. (KI 1482.: 3.) —  Odajér a közepibe, hát csak úgy bólogatnak fe
léje azok a szép virágok, a szép vízitulipán, az a sárgaliliom, ami bent vót a víz
ben (PO 49.) —  ... a gúnár fölugrott, fölrepült a partra, megrázkódott, akkor az a 
fiú lett, aki vót. (PO 131-2.) —  Azok a vásárosok^ akik rendszeresen jártak a ke
resztúri vásárokra ... (MI 42.) —  Alhat tál vóna fiam, a világ végéig, de miért 
vetetted le azt az ingöt a nyakadbú, amit nem lett vóna szabad? (PO 131.) —  Mán 
azt a lánt is ide tudod hozni, aki ezt a szíjat elvesztötte? (PO 178.) —  ... a nagy
poros város boros népe csendesen milatott azon az emberen, aki nem elégszik meg az
zal, hogy rendes fizetése van, szépen keres, meg feleslegesen rontja a szemét min
denféle bolondos írással. (HSK, IH 229.) —  ••• majd abban a vendéglőben találkoz
nak megen, ott összevárják egyik a másikat, áhonnand elváltak. (PO 32.) —  Há> az 
is ugyanazon az úton indult, amelyiken a bátyja. (PO 49.) —  Félelem fogta el azon 
a helyen, amely tele volt epével, szitokkal, gonosz és igazságtalan perekkel és ha- 
miseskükkel. (Cl 45.) —  Azon a helyen egyébként, ahol a baleset történt, tilos a 
közlekedés minden jármű számára. (HN, 1981. febr. b.: 4.) —  Dúdolt is hozzá valamit 
(...), arra az ütemre, amelyre a bölcső ringott. (ZL 7.) —  No, most mán vissza oda 
abba a pocsolyába, amelyikben vót. (PO 165.) —  Má ennek a gazdának, aki ezt rakta, 
annak tunnyi köllött, hogy... (SzJ 137.) —  El is gyütt az öregebb lány, oszt abba 
a szobába fektették, ahun a kígyó szokott lenni. (FO 324.)

b) minőség- v. mennyiségjelzős szerkezettel alkot tartalomváró részt
Negyednap ugyancsak azon a kűsziklán találkozik azzal az öreg bácsival, a-

kivel a bátyja is találkozott. (PO 49.) —  ... visszahelyezi azt a felelős vezetet,
aki az egykori politikai biztos munkakörét tölti be. (KI 1586.: 13.) —  ... az a 
három királ, akiknek segítettek a harcban, azok meg küldtek ajándékot, mindegyik 
egy-egy kicsi ajándékot. (PO 264.) —  Ezek egyike mindenekelőtt az a kifinomult va
lami, amit személyiségnek nevezünk. (KI 1471.: 9.) —  ... az vót a határidő, hogy 
egy év alatt szerezzék be azt a kis kutyikát, amirű szó vót ... (PO 32.) —  ... de



te ne kérj tűle semmit, mint azt a sárga csikót, amit az ű kancája meg fog fiazni. 
(PO 65.) —  Legalább elszokik mellőled az az égetni való barátod, akitől már las
san se nem hallasz, se nem látsz. (NI-1 : 103«; —  Az a sárga, vízözön előtti cipő, 
amely folyton a lehullott cigarettahamun táncolt. (MRN 133-T -- Király őfelsége -- 
aszongya — , adja neköm ide azt a három szál pácát, ami mán száz éve a nagy térkép 
mögött van. (PO 178.) —  Azzal a nagy-nagy pyötrelmes keserűséggel, amely valamikor 
magát az lünber Fiát is elfogta, mikor nem volt hová léhaj tania fej ét. (Cl 51.) —
U is direkt arra az útra trefőt, amelyiken a bátyja ment. (PO 48.)

Az alábbi példamonat barakkos tart alomváré részét az utalószó kijelölő szere
pűvé teszi ugyan, a mellékmondat tartalma mégis inkább minősítéssel járni hozzá a 
főraondat tartalmához: Nem voltak még rajta a szerinek, szájnak} az orrnak, a homlok
nak és az állnak azok a különös, alig látható szegletei, zugai, ráncai, amelyekben"" 
némely enfceri arcon úgy lapul meg egy-egy gondolat észrevétlenül, mint a gyík a 
szikla repedéseiben.

II. Az utalószó minősítő szerepű
a) főnévvel alkot tartalomváró részt
Akadnak ugyanakkor olyan vetélkedők is, amelyeket szerény keretek között 

bonyolítanak le ... (KI 1482.: 12.) —  Hogy mondhatnál különben olyan szavakat, me
lyek gúnyosan a szemedbe vigyorognak? (Cl 53«) —  Nem akadt olyan mérkőzés, amely 
előtt nem kelt volna el minden jegy. (KI 1482.: 13.) —  A Zenicai Vasművek mintegy 
húsz kéményére hamarosan olyan szűrőket szerelnek, amelyek megakadályozzák a város 
levegőjének további szennyeződését. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  Aranyszabálynak szá
mít, hogy a legegyszerűbb lány is találhat olyan férfit, akinek épp ő fog tetszeni 
... (KI 1471.: 9*) —  ... azon a véleményen voltak, hogy a munkás ifjúságnak lelkiis
meretes művelődési program révén olyan tudást és olyan világnézetet kell nyernie, 
melynek segítségével feltalálják magukat a világon uralkodó zűrzavarban... (HN,
1980. ápr. 11.: 12.) —  Annyi pénzt teremtenek elő, amennyire éppen szükség van. (KI 
1482.: 15.) —  ... majd ígér neköd'mindent, annyi aranyat? amennyit csak el bírsz 
vinni. (PO 125.) —  A régészek általában, de különösen lailcusokkal, nem szívesen vi
tatkoznak olyan leletekről, amelyeknek eredetét, korát, készítésének módját stb. ho
mály fedi. (KI 1471.: 1 9 . ) —  ... a régi időben a városnak nem volt olyan tlsztvise- 
lője, aki a vámot szedje, ezért a vámszedést kótyavetyén (...) elárverezték. (MI 
W )

b) minőség- v. mennyiségjelzős szerkezettel alkot tart alomvár ó részt
Hangsúlyoznunk kell itt, hogy kevés az olyan agresszív tanár, aki elüldöz

né az összes rossz diákot ... (KI 1586.: 20.) —  Mikő esznek, eccé csak a király 
bicskájára egy olyan darab hús akadt, ami nem köllött neki, oszt visszalökte a bog
rácsba.

Az is előfordul, hogy az utalószó birtokos szerkezettel együtt szerepel:
... Anadával az életnek olyan kérdőjelei költöztek be a házba, amelyeket őneki nincs 
joga megbolygatni ... (ZL 45.)

III. Csalt az utaló szó vár tartalmat
A nutató névmás (pl. az, annyi, olyan stb.) akkor lesz a főmondatnak önál

ló tartalomváró szava, ha nincs mellette olyan névszó, amely még magában is tartal
mi kifejtésre szorul. Ha van ilyen fogalomszó a-főmondatban, akkor „a névmás a fo- 
galomszóhoz simul”, és nem vár külön tartalmat.

a) a hiányzó tartalom szubsztaneiális
Ebbe a csoportba a tartalcmadásnak azok az esetei tartoznak, amelyekben a 

mellékmondat a főmondatban meg nem nevezett dolog v. személy azonosítására szolgál.
Illedelmesen rámosolyogtam az emberre, mert nem tudtam mi az, amin már 

úgysem lehet segíteni. (NI-1 : 132.) —  ... a közvádló és az elvtársak fáradhatatla- 
nul magyarázták neki, mi az, amire nincs mentség... (MRN 124.) —  Épp ez az, amit 
nem árulhatok el neki. (NI-1 : 56.) Ebben a három mondatban az utalószó formálisan 
szubsztaneiális tartalmat vár ugyan, de a mellékmondat nem járul hozzá az azonosí
táshoz. Voltaképpen itt különösebben nincs is szükség a vonatkozó szerkesztésmódra, 
a mellékmondatot nyugodtan visszahelyezhetjük a főmondatba: ... nem tudtam, min nem 
lehet már úgysem segíteni; ... mire nincs mentség .. *; Épp ezt nem árulhatom el ne
ki. A további példák: Mikó mán mindenki együtt vót, megkérdezte a király a vendégek- 
tű, hogy mit érdemöl az, aki az ű lányát meg akarja ölni. (PO 337.) —  De mek közbe 
még a is kötötte, aki' a zágyba fekütt, beteg vót. (SzJ 135«) —  Hát szóval ebbű e- 
rett az a, ami most már hát nem történik meg ... (SzJ l4l.) —  Ne tegyen olyasmit,



amit utólag meg kell majd bánnia. (MRN 126.) —  De mit is untatlak olyasmivel, amit 
magad is tudsz? (NI-1 : 20.) —  Csak arra futok rá, amit már egyébként is tudok: a- 
pával nincs közös témánk, nem tudok vele elcsevegni ... (NI-1 : 59.) —  Kivált az o- 
kozott gondot neki, miként lyukadjon ki ezek után arra, ami miatt Benedeket tulaj
donképpen magához kérette. (MRN 129.) —  Azokhoz megyek, akik hivatottak az igazság 
és a törvény nevében ítélkezni. (Cl 5^.) —  ... az igazság azok számára van alkotva, 
akik alkották. (Cl 5^«) —  Utyhogy észt köllött annak annyi, akiné vót a takarodás.
TŠŽJ 138.) 76

b) a hiányzó tartalom járulékos'
Bizonyos esetekben az utalószó nem valamely dolgot vagy személyt érintő 

tartalmat vár a mellékmondattól, hanem olyat, amely valamilyen járulékos mozzanatot, 
körülményt fejt ki (helyet, időt, okot, módot stb.). Az ilyen típus viszonylag rit
ka a vonatkozó mondatok körében, inkább más fajta mondatokra jellemző (pl. azért 
..., mert ...; úgy ..., hogy ...; annyira ..., hogy ...; olyan ..., mint; annyi ..., 
mint ... stb.)

Elvűiétjük oda, ahol őriztük a birkákat meg a disznókat. (F0 217.) —  Vót 
uan, aki szép gyaptyu vét, nem kalútuk, csak mekfontuk. (SzJ 134.) —  Marasztaltam 
volna már most, de elügetett, vagyis kocogva sietett arra, amerre a bodzabokrot ma
tatta. (NI-1 : 33.)

Külön kell szólni azokról az esetekről, amikor az utalószó hátra is utal, nem
csak előre. Ebben a szerepben közeire mutató névmás szokott előfordulni. A főmondat 
és a mellékmondat kapcsolata lazább, mint a távolra raitató névmás esetében. A főmon
datban levő közeire mutató névmás az előző mondattal vagy szövegrésszel való kapcso
latot erősíti, tartalmukat viszi tovább.

a) szerkezetes tartalomvárő rész
Ez a rossz út, amin jönnek, hetvenkettő végén készült, tavaszra ki fogjuk szé- 

lesíteni. (KI 15Ö6.: ö.) —  Ez itt tudniillik, ahol most fekszem, az én házam! —  
mondta. (CJ. 53-) —  Szeretem ezt a szúrós, hosszú szárú gyomnövényt, amelyből erre
felé rengeteg terem. (KI 1586.: 8.)

b) önálló utalószavas tartalomváró rész:
Egyedülálló, eredeti mű ez, amelyet Tito elvtárs kettős jubileumának tisztele

tére írtak. (MSz, 1977* dec. 21.: 7 . ) —  Jószomszédok találkozója volt ez, amelyen 
minden bizonnyal szóba kerültelc a két párt közötti kapcsolatok és a nemzetközi kér- 
dések is. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  No szép kis kutya ez, aki ebbe a dijuhéjba 
van. (PO 32.)

Utalószó nélküli vonatkozó mondatszerkezet

Ha a főmondat tartalma miatt, nem is szintaktikai kényszerből, de legalább tar
talmi szükségből tovább kell vinni a közlést, utalószó nélkül is megállhat a vonat
kozó szerkezet. Az efféle tartalomadás Hadrovics szerint nem fejti ki a lényeget, és 
ezért igen alkalmas eszköze a stiláris célú körülírásnak, de a lényeget megkerülő 
válaszadásnak is. Ez az amivel bevezetett mondatokra is vonatkozik. Pl. Az ágyon 
durva vászontakaró tarkállott, amelyet még a boldogult Martin hozott neki emlékül a 
török háborúból. (Cl 43.)

Legkevésbé a főnévi alaptagú szerkezetek mellől hiányzik az utalószó. Jól he
lyettesíti az utalószót a főnév előtt álló határozatlan névelő is. Az is viszonylag 
erős kapcsolatot biztosít, ha a főmondatbán egy olyan általános jelentésű szó (pl. 
•valaki, minden vagy más általános névmás) van kitéve, amely mellé oda lehet tenni 
egy mutató névmást* illetőleg amelynek körét a mellékes tartaloinadássál közelebbről 
meghatározhatjuk. Pl. ... mindent észrevesz (...), amit a nagyok már meg sem lát
nak. (VP, MME 77.)

Egyenesen szükséges a mellékes tartalomadó mondat, ha a főmondatban levő tulaj
donnév viselőjéről valamit különösen ki akanrnk emelni, vagy ha az illető személy
nek a neve nem elegendő ahhoz, hogy a hallgató vagy az olvasó azonosítani tudja. I- 
lyen esetberua mellékmondatban kifejezett sajátos körülmény teszi kétségtelenné az 
azonosítást. Pl. Nyugdíjba vonul az idén Mihajlo Sabados kulai utász, aki hárem 
évtizede javítgatja a Verbász és Kula közötti utat. (HN, 1981. febr. 6.: 4.)

Meglehetősen nehéz elhatárolni egymástól a főmondat egészére vonatkozó, ille
tőleg a meghatározott utaló rész nélküli mellékmondatokat azoktol a vonatkozó kötő
szóval bevezetett ál-roellékmondatoktól, amelyek mellékmondati formában mondanak el



a főmondat tartalmához képest önálló vagy mellérendelő logikai viszonyú további tar
talmakat, Az előző mondatban szereplő fogalomra vagy a mondat egészére vonatkozó 
mellékmondat szerintünk még valódinak tekinthető, különösen ha az értelmezőhöz ha
sonlóan más szavakkal fejti ki azt, amire vonatkozik. Pl. Ti tikkadt vándorok, akik 
fáradtak vagytok az igazságtalanságtól, mint az utas a meredek úttól ... (Cl 51.5 

Az ál-mellékmondatok mögött rendszerint kapcsolatos vagy ellentétes, esetleg 
magyarázó vagy következtető tagmondatok rejtőznek. Ezeket a mellérendelő tartalmi 
mondatokat nem nevezhetjük mellékmondatnak. Az előttük álló mondatok hiánytalan, 
zárt közlést adnak, semmiféle szintaktikai kényszer vagy tartalmi szükség nem köve
teli a folytatást. Az élükön levő vonatkozó névmási kötőszót minden további nélkül 
helyettesíthetjük mellérendelő kötőszóval. Ilyen például a következő is: ... hatal
mas farkával megcsapta a hátulsó vasvillást, a Gongoly Gyurkát, aki erre olyan sá
padt lett, mint a halott. (MHK 25.) ==- ... és erre ő olyan sápadt lett ... A két 
mondat kapcsolata olykor annyira laza, hogy a mellékmondat egyszerűen úgy folytatja 
a közlést, mint az egymás után következő és egymástól független mondatok. Pl. A 
fénynek ezt a hatását fényelektromos hatásnak nevezzük, amelynek során a fény (vagy 
más elektromágneses sugárzás) hatására a testből elektronok lépnek ki. (DP 52.) ==- 
Ennek során (...) a testből elektronok lépnek ki. A mellérendelő tagmondat vagy kü
lönálló mondat helyett ólló ál-mellékmondatot nyelvhelyességi problémának tekintjük, 
és ezért nem soroljuk be a vonatkozó mellékmondatok osztályaiba.

A főmondatban levő tartalomváró rész szerint az utalószó nélküli vonatkozó mon
datszerkezetek a következőképpen csoportosíthatók:

I. A tartalomváró rész névelőt len
a) főnév (köznév vagy tulajdonnév):
Figyelte mozdulatait, amelyek csodálatosan könnyűek voltak ... (ZL 45.) —  

Azért nem kívánom, hogy Szitárt elzavarja a háztól, bátyusán, csizmásán, ahogyan ne
kem kellett tovaszégyenkeznon. (Cl 47.) —  Voltak pillanatai, amikor haragos indulat 
fcgta el Zsuzsánna iránt, amiért ezt a rejtelmes asszonyt itt tartotta ... (ZL 45.)
—  Jutalmazd meg szolgádat, ki éhezi és szomjúhozza az igazságodatl (Cl 44.) —  A 
gazdasági szakfelügyelő munkanaplót vezet, amelyet minden negyedévben a számvevőség 
igazgat ójának bemutatni tartozik. (HK XX.: 3*: 347) —  A tornácra lépett és a létrán 
felmászott szobájába, melyet valamikor maga választott ki magának kuckójául a tető 
alatt. (Cl 43.) -- ... akkor észt magaslatra ki köllöd vinni, ahol a széljárás vót. 
(SzJ 139-) —  Messziről megpillantotta Szítirt, aki a legelő szélén állt. (Cl 45.)
—  Mondale, aki egyébként ügyvéd, a chicagói cég washingtoni fiókintézetében lesz 
állásban. (MSz, 1981. jan. 24.: 2.)

b) névmás vagy számnév:
Nem is tudom neked megmondani, tisztelt Pók, milyen öröm ez. Futni valaki 

felé, akit szeretünk. (NI-1: 13.) —  ... és elindult itt valami (...), amelyet nem 
lehet feltartóztatni, amellyel nem lehet szembefordulni. (ZL 45.) —  Attunk neki 
egy üjeg bort, akinek nem vöt pöngőjje. (SzJ 134.) —  Akkor egy válakozott, aki fő- 
ment a bag5gyára. (SzJ 144.)

c) minőség- v. mennyiségjelzős szerkezet:
Utóvégre vannak nagy emberek, akiket épp azáltal irányíthat az ember, hogy 

folyton lekötelezettjüknek tünteti fel magát a szemükben. (MRN 129.) —  És az isten 
ponpás haj lékot nyitott nekünk, amilyent csak a vándoroknak és zarándokoknak szánha
tott^ (Cl 53-) —  a határövezetben gazdag kőolaj lelőhelyek vannak, amelyek kü
lönféle kompániák között vetélkedés tárgyát képezik. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  ... 
úgy gondolta, hogy majd ravaszul nagy botrányt sejtet, aminek a nyomára bukkant ... 
(MRN 123-) —  Édesanyjuk mindenkinek varrt egy tarisznyát, megrakta minden jóval, 
ami szegénységibül telt. (PO 310.) —  Ritkás, pelyhedző szakáll keretezte, amelynek 
színe feltűnően világosabb volt, mint a haja. (ZL 7 ) —  Alacsony kis szoba volt, 
amelyben minden, de minden ragyogott a tisztaságtól. (ZL 7.) —  De köpköd Tamás bá
csi is, akihez igyekszem. (NI-1 : 6.) —  Gergely gazda, akin'nagyon elnyűtt a ruha 
a fogságban ... (MHK 17.) —  Elrabolták Giovami D’Urso főbírót, akinek hatáskörébe 
tartozott az elfogott terroristák áthelyezése egyik börtönből a másikba. (HN, 1981. 
jan. 23.: 4.)

d) birtokos szerkezet (a mellékmondat vagy a birtokszóra vagy a birtokos 
jelzőre vonatkozik)

Részletek Vida Erőin készülő, Više od života című könyvéből, mely Becse és 
környéke nőinek r é s z t e l e t  dolgozza fel a munkásmozgalomban es a népfelszabadító



harcban. (HN, 1980. ápr. 11.: 12.) —  El is szontyolodtam emiatt egy kicsit, de ak
kor eszembe jutott Veres tanár néptárs mondása, aki minden óráján legalább egyszer 
visszatért arra, hogy a földön örökös háború dúl... (NI-1 : 20.)

II. A tartalomváró rész határozatlan névelős
a) főnév
A királnak volt egy lánya, aki még életiben nem nevetett soha. (F0 142.)

—  Zsuzsánna egy ágyat állított be, amely azelőtt a padláson hevert. (ZL 45.) —  ... 
a szegen van egy kard, amelyik mindig mozog ... (PO 125.) —  Az ám, van itt egy ügy, 
amiben a tanácsát kérhetném ... (MRN 130.) —  És a falnál egy láda, amelyben Anada 
összes holmija volt. (ZL 45.) —  És hogy van Nevijorkban (így mondta) egy rokona, a- 
ki megígérte, hogy ha betölti a tizennyolcadik évet, egy Alfa Rómeót küld neki.
TNI-1 : 97.) —  Mátyás királynak vót egy juhásszá, aki a m i  vót hírős, hogy sohase 
hazudott. (PO 161.) —  Hajviselete (..7) hasonlított egy föveghez, mely rendkívül 
simán és szorosan lapul a koponyához. (ZL 6.) —  Most aztán egy ördög következett, 
aki úgy tett, hogy az utat locsolja. (MHK 11.) —  Ot mindig volt eggy ember oda á- 
lídva vagy egy gyerek; akinél falapád vót és söprü. (SzJ 139.) —  Vót egy királfi, 
aki szerette vóna a kisasszonyt elvenni. —  Élt itt a faluban egy öregasszony, me
sélte aztán, akinek az volt a hobbyja, hogy éjfélkor kis korpás zsákokat helyezett 
el idegenek ablakába. (NI-1 : 78.) —  No, a királ kihirdettette, hogy mégis akad 
egy fiú, aki megnevettette a királkisasszonyt. (PO 143.)

b) minőségjelzős szerkezet
Kigyulladt a nyílt tengeren egy indonéz utasszállító hajó, amely több, mint 

ezer utast szállított. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  Ez a Póköntő (...) egy na^y füves 
tér az utca közepén, amit a kocsik kikerülnek, ezért ott jókat lehet játszani. (NI-1 
: 93«) —  A rendőrség egy illegális játékbarlang után kutat, amelyet egy nagy teher
autóban rendeztek be ... (MSz, 1979. szept. 28.7 20.) —  Pataki Erzsébet ült az esz- 
terhéj alatt a lócán s kolompért hámozott egy zöld mázos tálba, melyet két gömbölyű 
térdével szorított össze. (MHK 27.) —  ... fo alkotóeleme egy miniatürizált turbina, 
amely a bojlert és az elektromos szivattyút helyettesíti. (MSz, 1979. júl. 14.: 9«)

III. A tartalomváró rész határozott névelős
a) főnév (köznév, esetleg tulajdonnév)
Nagy lehetett az igazságtalanság, amelyet el kellett viselned... (Cl 53.)

—  ... a megalázottság se^ amelyet ilyenkor érzett ... (MRN 124.) —  Vajon a palota 
vázát az épület volumenjei szabták meg elsősorban, vagy pedig a tér, amelyet az é- 
pítmények határolnak? (DJB 65.) —  ... mint az ecset, amellyel a faszobrokat ara
nyozzák. (ZL 6.) —  ... szörnyűséges lesz a bűn, amelyet az emberek rajtad el fog
nak követni 1 (Cl 55.) —  A nyigócások, akik apróbb portékáikat a nyakukba akasztott 
tálcákon, a vásár területén bolyongva árulták ... (MI 43.) —  ... megátkozta a per
cet,,amikor az útjába került ez a fajankó. (MRN 132.) —  Fogták a vizet, amely a ló
nyeregnél vót a paktáskával ... (PO 26l.) —  ... kezénél fogva vezesd a házba, mint 
szerető apa a fiát, aki eltévedt. (Cl 45.) —  A szüle elojtotta oszt a lánpát, de
a kardot, amelyet kivett a hüvelbű, elkezdte a nyelvin sikári, fenyegetni ... (PO 
1^5.) —  Leülök a padra, és eleresztem a képzeletet, amit idáig láncán tartott a 
táj. (CsI-1, IK 44.) —  Szeretném látni az öreget, aki rongyosan, hajadonfőtt fog 
az út porában állni és átkozódni ... (Cl 55.) -- ... minden ragyogott (...) a tisz
taságtól, amit a háziasszony fürge keze jelentett a házban. (ZL 7.) —  ... Reagan el- 
nök meglepetéssel értesült a jelentésekről, amelyek a túszok életkörülményeit rész
letezik. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.) —  Kötetlenül beszélgetnek az időjárásról, az u* 
nokákról, akilc már türelmetlenül várják őket a városban, Zentán vagy Szabadkán. (MKÖ 
XXX.: 3.: 14.) —  Egy ideig hallgatott a diák és az égre bánult, amely egyre söté
tedett felette. (Cl 5^.) —  A kötőféken, amely még csak az imént a Plútó fejét övez
te, egy kopott seprő lógott. (MHK 33-) -- Ajde, beugrott a gúnár után, amelyik úgy 
tett, mintha a szárnya meg vóna lűve, oszt aki nem tud szállni. (PO 131.)

b) minőség- v. mennyiségjelzős szerkezet
Szöpe az egyetlen lány az itteni giliszták közt, aki iránt mszájból még 

én is tudnék némi vonzalmat érezni. (NI-1 : 33.) —  ... hogy aztán megszülessenek 
az első jegyzetek, amelyekről mindmáig senki sem tud ... (MRN 12-4.) —  ... még mi, 
a vásárlás után, bent ültünk a nagy sátor alatt, ahol hosszú padok és asztalok vol
tak. .. (NI-1 : 37.) —  Elfoglaltságukra hivatkozva csak elvétve járnak haza, ezért 
az idős szülők, akiknek mindent Mb i m i  köll", teszik meg a nem éppen szórakoztató 
utat. (MKOXXX.: 3«: 14.) —  Pedig apa, mióta az eszemet tudom, folyton a hazug em
berről regél nekem példabeszédet, akit állítólag hamarabb utolérnek, mint a sánta



kutyát. (NI-1 109.) —  Más hír szerint Rajai iráni miniszterelnök is megerősítette, 
hogy hazája nem vesz részt az iszlám csúcsértekezleten, amelynek fő témáj’a a háború 
felszámolásának lehetősége. (MSz, 19^1. jan. 24.; 1.) -- Az algíri új*sá^író inté
zetben, ahol szintén irodalomtanár volt, készítette el első dokuinehtumfIlmjét az - 
Algériai Televízió számára ... (MSzR VII.: 28.: 12.) —  ... különösen az udvarhelyi 
tín&rok, szűcsök, vargák látogatták előszeretettel, akik a nyersbőr felvásárlásánál 
bizonyos előnyjogokat követeltek. (MI 43-) —  A feketeköpönyeges ember, aki maga is 
olyan volt, mint a sötétségnek egy foszlánya, keresztülment az udvaron es benézett 
az ablakon. (ZL 6.) —  Ebből eredően igaz a következő ekvivalencia is, amelyet be
lőlük vezettünk le ... (PP 157.)

Néha a határozott névelő csak velejárója a határozottságnak, de nem indítéka; 
a tartalomváró rész határozottságát a birtokos személyrag indokolja: Kőstójja csak 
meg a mi vizünket, amit én meg az idősebb öcsém hoztunk! (Cl 44.) Ezeknek a tarta
lomváró részeknek kijelölő szerepük van ugyan, de felépítésüknél fogva mégis a bir
tokos szerkezetek közé sorolhatók.

c) birtokos szerkezet
- a mellékmondat a szerkezet alaptagjára vonatkozik:
Bevettem egy irányt, és lőtávolságon kívül futottam. A Fodorék élő sö

vénye mögé? ahová már nem volt szabad bújni. (NI-1 : 9 * M  —  S ehhez csatolődik még 
a Gazdasági nyilatkozat szövege, amelynek terjedelme harminc sűrűn gépelt oldal.
(MSz, 1979* szept. 2.: 1.) — Volt egy kisebb helyiség a ház végében, ahol azelőtt 
csak néhány búzás zsák állott. (ZL 45.) —  Szerdán hazaérkezett az MSzMP küldöttsé
ge, amely látogatást tett ... (N, 1980. máj. 29.: 9.) -- Reggel ö órakor az újvidéki 
helyőrség parancsnoka fogadja a Djura Danicic Általános Iskola pionírjait, akik al
kalmi jókívánságaikat tolmácsolják. (MSz, 1977- dec. 21.: 7 0

- a mellékmondat a birtokos jelzőre vonatkozik:
A rendszer állítólagos fogyatékosságaira való hivatkozás helyett ki kell 

élezni a felelősség kérdését, amely mindig konkrét. (K XI.: 572.: 4.) —  A Nemzeti 
Park földjén és erdeiben, amelyet a Fruska Gora Szervezet igazgat, a vadállomány vé
delmire rezervátumok létesíthetők. (VSzATHL 1979*)

d) értelmezős szerkezet
Ezt megelőzően a forradalom főügyésze beidézte Hasszán Nazihot, az orszá

gos kőolytársaság igazgatóját, akit iszlámellenes tettekkel vádolnak. (MŠz, 1979- 
szept. 30«« 2.) -- ... Samu, a gnóm, akit mindenki "hadifogolynak” hívott, de senki 
sem tudta, miért. (DJ, IK 57-)

IV. A mondatban nincs külön tartalomváró rész
Azok a mondatok tartoznak ide, amelyekben a mellékmondat látszólag a főmondat 

egészére vonatkozik. A főmondat voltaképpen határozatlan állítmányú vagy egyéb hiá
nyos mondat:

Talán nem is igaz /az/, amit az öreg mondott? (PO 49.) —  Nem is látta /azt/, 
amikor Benedek távozott. (MRN 134.) —  Egy kicsit elcsavargott, de nem találta meg 
/azt/, akit keresett. (PO 111.) —  Nem tudom, mi adta hozzá az ötletet, de hango
san is megmondtam /azt/, amire csak titokban mertem gondolni ... (KI 1482.: 21.) —  
Maga egy csöppet sem vonakodott beleártani magát ebbe a dologba /akkor/, amikor ar
ról volt szó, hogy engem visszavonulásra kérjen. (MRN 133.) —  Vót /olyan/, aki tí
zet összehordott. (SzJ 143.) —  ... vót /olyan/, aki nem tutta jó mekköszörflnyi.
(SzJ 142.)

Megállapíthatjuk, hogy a tartalomváró rész határozatlanabb volta (határozatlan 
névelős és névelőt len formák) jobban szükségessé teszi a mellékmondat tartalomadá
sát, mint határozott volta (határozott névelős formák, tulajdonnevek). Általában a 
tartalomváró rész összetettsége is hatással van a főmondat és a mellékmondat közöt
ti viszony szorosságára. Az összetettebb, kifejtettebb tartalomváró rész rendszerint 
nem igényli annyira a mellékmondat tartalomadását, mint az egyszerűbb, egy szóból 
álló.

Fordított rendű vonatkozó mellékmondatok

Eléggé sajátosak azok a mellékmondatok, amelyek megelőzik főmondatukat. Mivel 
a mellékmondatnak lényege a tartalomadó funkció, természetes helye, alapállása a fő- 
mondat után van. Az előrehozás kivételes. A hátravetett főmondat már nem töltheti be 
a közlésben az eredeti tartalomváró funkciót. Ilyenkor a mutató névmás vagy a hatá
rozószó nem előre, hanem vissza matat, mintegy összefoglalja a megelőző közlést.



A főmondat előtt álló mellékmondat esetében a közlő előlegezi azt a vonatkozást, a- 
mely a mutató névmásnak járulékos tartalmat ad, miközben maga a névmás csak később 
jelenik meg. Hadrovics László szerint az aki, ami, amely stb. vonatkozó névmásban 
voltaképpen történetileg benne van a tartalomváró matató névmás: az ki, az mi, az 
mely stb.

A mellékmondat előrehozása gyakran azért történik, mert a közlő hangsúlyozni 
akarja, előtérbe szeretné állítani azt, amit a legfontosabbnak tart. Az előrehozott 
mellékmondat azt a szerepet is betöltheti, hogy felhívja a figyelmet arra, ami a 
főmondatban a közlés lényege lesz. Néha a főmondat egyszerűen megismétli az előtte 
levő mellékmondat tartalmát. Ezáltal a szerkezet az azonosságnak stilisztikai érté
kű kiemelését szolgálja. Funkciója szerint a fordított rendű vonatkozó mellékmondat 
lehet közvebetett mondat is. Ennek az a szerepe, hogy egy vonatkozás közbevetésével 
megszakítva^a közlés egyhangú folyamatát, felhívja a figyelmet a további közlés fon
tosságára.

Az efféle, fordított rendű mondatok főmondatában rendszerint ki van téve vala
milyen utalószó, néha azonban el is maradhat.

a) Az utalószó önmagában áll:
... aki a szeretetet, nem tudja megmutatni és gyakorolni, az hiábavaló munkát 

művel. (NI-1 : 60.) —  ... amelyik a legkisebb kutyát tudja beszörözni egy év lefor
gása alatt, azé lesz a királyság. (PO 31.) —  ... aki ebbe a csárdába bemegy és tud 
mesélni hárem nap, az három nap kap ingyen enni és inni. (PQ 87.) —  ... aki ráte
szi a kézit, az ott marad. (PO 143.) —  Mert aki nap akar lenni, az tisztuljon meg 
minden koromtól ... (NI-1 : 144.) —  ... aki a városban van, az mind lakodalmas 
lesz. (PO 143.) —  Tamás bácsi sohase küldött cigarettáért, ami kell neki vasárnap
ra, azt mindig megveszi maga, hétköznap pedig vágott dohányt szív. (NI-1 : 117.) —  
Ami akarsz, az lesz belüled. (PO 131.) —  Aki a leányt megnevetteti, azé lesz. (PO 
l7Í2.) —  Aki eddig rávetette a szemét, azt Joka sorban még mind elklípolta. (NI-1: 
84.) —  Amit az országban kihirdettem, azt meg is teszem. (PO 143.) —  ... amelyik
nél elalszik a tűz, az huszonötöt kap a fenekire. (FO 87- j —  Amiért azonban a több
ség síkraszáll, az az el nem kötelezettek mozgalma egységének megőrzése és tovább
fejlesztése. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) —  Akinek nem vót szurokra pénze, am meg úgy 
kötötte csak meg. (SzJ 135.) —  ... amellik lustáb vót, az tizedikén vákta ... (SzJ 
142.)

b) Az utalószó névszóval együtt szerepel:
... akik megjelentek, azoknak a vásárosoknak áldomást adnak ingyen. (MI 43.)

—  Akkor aki főn vót, az ember, az elkapta a kötelet. (SzJ 137.)
Olykor a főmondatban nincs utalószó (de oda lehet érteni): ... akik nem fértek 

föl, /azok/ öklükkel zörgették a busz oldalát... (NI-1 : 9.) —  Amerre léptem, /ott/ 
rúgással köszöntöttek. (Cl 54.) Amit megírtál, /azt/ nem fogod eltörölni!... (Cl 
44.)

A vonatkozó mellékmondat használatának kérdései

Már az előzőekben utaltunk arra, hogy néha indokolatlanul, általában idegen ha
tásra használunk bizonyos, vonatkozó kötőszóval bevezetett mondatokat, nem törődve 
nyelvünk sajátságaival. Ez a jelenség nem újkeletű, a magyar nyelvben már régóta é- 
rezhető relatívumnak idegenszerű használata. Eleinte a latin vonatkozó szerkezetek 
szüremlettek be a magyarba, majd a német nyelv hatására burjánzott el a vonatkozó 
mellékmondatoknak idegenszerű szerkesztésmódja. Az indoeurópai nyelvekből ma is ve
szünk át magyartalan vonatkozó mondatokat a külföldi hírügynökségek anyaga révén, 
angolból, franciából, németből stb. készült fordításokon keresztül stb. A jugoszlá
viai magyar nyelvhasználat a vonatkozó mondatokat gyakran a szerbhorvát nyelv szabá
lyai szerint alkalmazza.

A vonatkozó mellékmondat használatával kapcsolatos nyelvhelyességi aggályok ré
gebben azokkal a mondatokkal szemben merültek fel, amelyek latin és német minta szol
gai utánzásával keletkeztek. Noha ma már sem latin, sem német hatás nem éri közvet
lenül és olyan intenzíven a nyelvünket, mint száz-kétszáz évvel ezelőtt, érdemes 
meghallgatnunk a vele foglalkozó közleményeket. A jelenségek leírásából több ma is 
megállná a helyét, de rendszerezésünket rrégsem építjük teljes egészében rájuk, mert 
egyrészt olyan szenpontokat is figyelembe vesznek, amelyek csak a latin vagy a né



met hatásból következnek, másrészt pedig nem terjed ki a figyelmük mindazokra a je
lenségekre, amelyek a mai magyar nyelvhasználatban megfigyelhetők.

A re lat ívűm idegenszerű használatával már Szarvas Gáborék is foglalkoztak. A 
Magyar Nyelvőr negyedik évfolyamában a vonatkozó névmásnak latinos használatáról 
olvashatunk, valószínűleg éppen magának a szerkesztőnek a tollából. Ezt az idegen- 
szerűséget már régi íróink átültették nyelvünkbe, az iskolák, a literátus emberek 
ápolták, egynémely fordulatban még legjobb íróink is használják, különösen pedig a 
törvénykezés nyelve műveli és terjeszti "kiváló szeretettel” - mondja a cikkíró. A 
latin nyelvnek a többi nyelvtől elütő sajátsága, hogy „a conjunctiókkal álló mutató 
helyett, mind fő mind mellék mondatokban vonatkozó névmást alkalmaz'1; pedig hogygjje 
sajátság nyelvünkben idegen, arról a romlatlan népnyelv egyhangúlag tanúskodik."

A Nyelvőr cikkírója a következőképpen csoportosítja azokat az eseteket, ame
lyekben a re lat ívűm "fonákul áll” a magyarban a mutató helyett (a példákat elhagy
juk az idézetből): ”1. A latin relativum annyi, mint és ez.; 2. A relativumak a 
magyarban nutató névmás és egy ellentétes conjunctio (de, azonban, pedig) felel 
meg.; 3« A lat. relativum mutató névmás s egy magyarázó conjunctio (tudniillik? u- 
gyanis, mert) helyett áll.; 4. Helytelenül áll a magyarban latin módra a relativum 
célzatos mondatokban hogy (az, ez) helyett.; 5- A latin relativumban következtetés, 
okadás (tehát, ennélfogva, ez okból, ezért) rejlik.; 6. Legfontosabb azonban a la
tin relativumak szolgai fordítása s használata oly esetekben, midőn személyes vagy 
birtokos névmás rejlik benne, vagy pedig a mondatban tárgyként áll. Nyelvünk ugyanis 
sem az alanyul álló személyes névmást, sem a tárgyként szereplő mutatót, kivéve az 
ellentét esetét, nem szokta kifej ezni. Ily esetekben a relativum alkalmazása tehát _ 
kétszeres idegenszerűség; a névmás kitétele német, a vonatkozó használata latin.” 5 

Simonyi Zsignond Helyes Magyarság című kézikönyvében a vonatkozó szerkesztés- 
mód magyartalan formáit inkább németességként tárgyalja: MValahányszór a jelzői 
mondat a személynek vagy dolognak valami ismeretlen jegyét fejezi ki, ezt magyaro
san mindig előre jelezzük a főmondatban alkalmazott hangsúlyos m t a t ó  névmással. 
(...) Már pedig a nyelvúj ítás óta igen sokszor találkozunk avval a kirívó németes
séggel, hogy elhagyják a mutató névmást s csak névelőt (az v. egy) vagy ̂-határozat
lan névmást alkalmaznak vagy éppenséggel csupaszon hagyják a főnevet.”

Simonyi ítéletét mai szemnel túl szigorúnak látjuk, és abban sem érthetünk ve
le teljes mértékben egyet, hogy helyteleníti a vonatkozó mondatnak a főmondatba va
ló betoldását. Az viszont szerintünk se jó megoldás, ha a főmondatot többször is 
megszakítja egy-egy vonatkozó mondat. Mennyire suta például a következő: „Az elnök 
a felolvasónak tartalmas előadásáért, mely nemcsak szakembert, hanem mindenkit, aki 
a középiskola iránt figyelemmel viseltetik, érdekelt, köszönetét mond.” ‘

A vonatkozó névmásnak mutató helyett való használatát Simonyi "legmegrögzöt- 
tebb” idegenszerűségnek tekinti. Mivel ebből a latinosságból körülbelül annyi maradt 
meg a n^gyarban, mint a németben, ezért a századfordulón inkább ”a német latinos 
szerkezet" utánzásáról lehetett beszélni.

Részletesen taglalja a vonatkozó névmás használatával kapcsolatos idegenszerű
ségeket Galambos Dezső. Szerinte az összetett mondatok közül éppen a relatív mondat
ban van a legtöbb idegenszerűség, nKülönösen két nyelv volt az, melynek kóros hatá
sát nyelvünk e téren megsínylette. E két nyelv a latin és a német. Még inkábbua la
tin, mint a német, mert a német hatás a legtöbb esetben latin— német hatás.

Galambos a latin nyelvet tipikusan alárendelőnek tekinti, a magyart pedig mel
lérendelőnek: „Ismeretes a latin nyelvről, hogy nagyon szereti szorosan egymás alá 
rendelni a gondolatokat, míg a magyar nyelv természetének sokkal jobban megfelel a 
mellérendelés. Alárendelést csak akkor használ, mikor két gondolat már magában véve 
szoros viszonyban áll egymással s így az alárendelés, mint nyelvbeli kifejezés, 
csak szükségszerű folyománya a két gondolat egymáshoz való kapcsolásának.” ^

Az idegen hatás a kódexek korában kezdődött a latinból való szolgai fordítások
kal, és. századokon át folytatódott, még akkor is, amikor már nem is fordítottak la
tinból. Belevette magát a művelt magyar nyelvbe, úgyhogy alig tud szabadulni tőle. 
”így nem csoda - mondja Galambos -, hogy nyomai ma is fennmaradtak s sokan egész ön- 
tudatlanul használják hibásan a relativumot.

Tanulságosak Galambosnak a relativum szükségtelen, hibás kitételével, a mőd- 
használatbeli latinossággal és a latinból való fordítással kapcsolatban tett megál
lapításai. Szükségtelen a vonatkozó névmás kitétele, ha a relativumban személyes



vagy birtokos névmás rejlik, vagy pedig a mondatban tárgyként áll. Itt a névmás ki
tétele németesség, a relatívum használata pedig latinosság. Régi íróink és gram
matikusaink azt hitték, hogy az alárendelő mondat igéjének módja és ideje a főmon
dattól függ. Régi irodalmunk csak ügy hemzseg a latinos módhasználatű mondatoktól. 
Egyes nyomok még a népnyelvbe is átmentek. Gyakori a latinban, hogy ott, ahol mi 
valamit egy szóval fejezünk ki, azt relatív mondattal kell körülírni. Pl. lelki be
nyomások: ea, quae animis imprimuntur; kiviteli cikkek: ea, quae exportantur; útra- 
való: ea, quae ad proficiscendum pertinent.

Érdekesen fejtegeti Galambos az utalószó kitételének szükséges, ill. szükség
telen voltát: ,j ... amikor a főmondatban megnevezett fogalomnál valamely új dologra 
irányítjuk a figyelmet, melyet a relatív mondatban elégítünk ki, olyankor szükséges 
a főmondatban a mutató névmás. Pl. e mondatban: A katona, kinek minden veszélyre ké
szen kell állni, edzett legyen - helyesen marad el a főmondatból a mutató elem. Itt
u.i. a mellékmondat a főmondat jelzett szavának, a katonának az értelmezője. Ellen
ben ebből a mondatból: A katona, ki mindjárt elhányja fegyverét, vigyázzon magára - 
már hibásan maradt el a mutató névmás. A főmondat jelzett szavával u.i. új dologra 
akarjuk irányítani a figyelmet. Itt a mellékmondat már nem értelmező mondat, hanem 
valóságos jelző m o n d a t é

A főmondatba betoldott vonatkozó mondatokat Galambos is hibáztatja i,mert a mel
lékmondat beékelésével elaprózzák a főmondatot, részben pedig azért, mert az állít
mány nagyon hátra van vetve a mondatban", az igei állítmánynakgilyen hátravetése ak
kor is hiba, ha a mellékmondat közbeékelése nélkül fordul elő. 5

Határozottan síkraszáll a vonatkozó mondatok magyaros használatáért Nagy J. Bé
la. Szerinte az igazi vonatkozó mondat jelzőt fejez ki mondat alakjában, a nem igazi 
vonatkozó mondatokkal viszont másféle mondatviszonyokat szoktunk kifejezni, de hely
telenül. A nem jelzői értékű vonatkozó mondatokat magyarosan többnyire mellérende
léssel fejezzük ki (kapcsolatos, ellentétes, magyarázó kötőszóval, vagy kötőszó nél
kül). A vonatkozó névmást helyettesíthetjük személyes névmással, mutató névmással v. 
mutató határozószóval (többnyire személyragos) határozószóval vagy névutóval és tár
gyasán ragozott igealakkal (ebben az esetben még személyes vagy mutató névmásra sincs 
szükség). A helytelenül használt vonatkozó mondat átalakítható kötőszó nélküli tag
mondattá vagy teljesen új mondattá, mellérendelő kötőszós mondattá, másfajta aláren
delt mondattá, továbbá,-jelzős vagy értelmezős egyszerű mondattá - sorolja a lehető
ségeket Nagy J. Eéla.y

Sokáig vita tárgya volt a nyelvészek és a nyelvművelők közt az ami kötőszónak 
egész mondatra vonatkozó használata. "... latinos és németes, ha a főmondatnak egész 
tartalmára vonatkoztatnak ami-vei kezdődő mellékmondatot" - állapítja meg Simonyi 
Zsignond a Helyes magyarságban.y ' Az ami kötőszónak egész mondatra vonatkozó haszná
latát Nagy J. Béla és Édes Jenő is helyteleníti. Velük szemben Galambos Dezső, Kele
men Béla és Orbán Gábor nem talál kivetni valót a dologban, elfogadják az ami név
másnak egész mondatra való vonatkoztatását. Galambos szerint a szépirodalom és a tu
domány nxelve már alig lehet meg nélküle, sőt a népnyelv is használja, tehát szükség 
van rá.

Mivel a nyelvészek és a nyelvművelők sokáig nem tudtak egységes álláspontot ki
alakítani a kérdésben, 1964-ben sor került az ún. "ami-pör"-re. A vita a Nyelvőr ha
sábjain zajlott, Kollányi Teréz, Rácz Endre és Nagy J. Béla vett részt benne. Kol- 
lányi voltaképpen stilisztikai szempontból értékeli a főmondat egész tartalmára vo
natkozó mondatokat. Más értéke van stilisztikailag az alárendelésnek, mint a mellé- 
rendelésnek. A mellérendelés inkább kiemeli, nyomatékossá teszi a gondolatot. Az 
egymásnak mellérendelt tagmondatok között lazább a kapcsolat, mint a mellékmondat és 
a főmondat között. Ebben az utóbbi esetben viszont nem annyira lényeges a mondani-,nf) 
való, a mellékmondatban kifejtett gondolat kevésbé nyomatékos - vélekedik Kollányi.

Kétségkívül jelentős stilisztikai szerepük van szerintünk is a főmondat tartal
mára vonatkozó mondatoknak, ha valamely mellérendelt mondattal szerepelnek együtt, 
mert így ennek a tartalma sokkal hangsúlyozottabbá válik. Nem lehet egyértelműen 
hibáztatni azokat az ami-vei bevezetett mondatokat sem, amelyek egy mellérendelő kö
tőszós főraondat elé vannak vetve. Az efféle mondat közvetlenül a kötőszó után, de az 
egész mondat előtt áll. Noha voltaképpen mellérendelő értékű - mondja Kollányi -, 
mégis fontos kiemelő szerepe van a közlésben. Pl. ... és ami a legszebb, az isko
lában is kiváló az eredményük.



Van azonban az érennek másik oldala is, a nyelvhelyesség s zenpont ja. Ferenc zy 
Géza szerint az ami használatának tulajdonított különleges stílusérték éppen ide- 
genszerűségéből ered, azért véljük alkalmasnak valamely körülmény mellékes voltának 
a kifejezésére, a figyelem felhívására, a közbevetés vagy a hozzátoldás érzékelte
tésére stb., mert a szokásostól eltérő a hangulata. „Ha valaki ilyenként kedveli, 
hát használja."

Az igazat megvallva ez az idegenszerűség nem részesíthető olyan elbírálásban, 
mint azok, amelyek zavart okoznak a közlésben, félreértésre adnak alkalmat és idom- 
talanok. Szerintünk, ha afféle szervetlen mondatrészletnek fogjuk fel őket, alkalom
adtán nyugodtan élhetünk velük, anélkül, hogy csorbát szenvedne a nyelvhelyesség el
ve. Abban teljes mértékben igaza van Ferenc zy Gézának, hogy az ami-vei nem kapcsoló
dik szorosabb egységbe a mondat, mint a mellérendeléses, eredeti magyar szerkesztés
móddal. Sőt, az ami éppenséggel elszakítja az utána következő tartalmat a mondate
gész tartalmától!

Helytelenül használt vonatkozó mondatok
A vonatkozó mondatok használatát rendszerint akkor ítéljük helytelennek, ha nem 

egy másik mondat valamely részének tartalmát fejtik ki bővebben, egészítik ki, hanem 
alárendelő formájuktól eltérően önálló vagy új tudattartalmat fejeznek ki. A vonatko
zó névmási kötőszóval bevezetett mondat leggyakrabban mellérendelt tagmondatot vagy 
különálló mondatot helyettesít, szorít ki a helyéből, ritkábban pedig jelzős szerke
zet, más fajta alárendelt mondat helyett áll. Mivel az efféle mondatoknak egyike sem 
valódi vonatkozó mondat, meg kell keresnünk igazi formájukat, azt, hogy tulajdonkép
pen mit is akarnak kifejezni, közölni.

Mielőtt rátérnénk az ál-vonatkozó mondatok tárgyalására, szót ejtünk a vonatko
zó mondatokban előforduló egyeztetési problémákról, valamint foglalkozunk olyan mon
datokkal, amelyekből hiányzik az utalószó. Ezek mind igazi vonatkozó mellékmondatok, 
csak nincsenek összhangban főmondatuk tartalomváró részével. A vonatkozó mondatokban 
jelentkjg£j egyeztetés kérdéseivel részletesen foglalkozik Tonpa József és Grétsy 
László.

Jellegzetes egyeztetési probléma található azokban a mondatokban, amelyekben a 
tartalomváró rész egyes számban, a mellékmondatot bevezető kötőszó pedig többes 
számban van. Többes számú kötőszó használata akkor sem indokolt, ha a tartalomváró 
rész többséget jelentő jelzős szerkezet (hiszen a^^számnévi jelző alaptagját sem tesz- 
szük többes számba, mint az indoeurópai nyelvek). ^ Pl. Az oktatók sok olyan objek
tív tényezőről tudnak, amelyek rossz kihatással vannak a tanuló tanulmányi előmene
telére ... (KI 1586.: 20.) ==- ... sok olyan objektív tényezőről tudnak, amely rossz 
kihatással van ...; ... valamennyi olyan foly ónak a halmaza, amelyek a Dunába ömle- 
nek. (PP 63.) ==- ... valamennyi olyan folyónak a halmaza, amely a Dunába ömlik.

A számbeli egyeztetésnek egyik-másik problematikus esetét akár sajtóhibának is 
elkönyvelhetné az entoer. Hogy nemcsak egyszerű botlásról, tollhibáról van szó, tanú
sítja az a tény, hogy eléggé gyakran sor kerül a szabályostól eltérő módon való e- 
gyeztetésre, az írott és a beszélt nyelvben egyaránt. A fentebb érintett egyezteté
si hibának a fordítottja is előfordul, ezt a jelenséget Tonpa egyes magyar nyelvjá
rások hasonló egyeztetésével, illetőleg idegen hatással (francia, német, orosz) ma
gyarázza.

Elsősorban népnyelvi sajátság az amely kötőszónak az aki-vei való felcserélése, 
a köznyelvben viszonylag ritka (de előfordul). Pl. Azok a háztartások, akiknek a csa
ládtagonkénti jövedelme nem haladja meg a 2000 dinárt ... (MSz, 1979« jún. 30.: 7.) 
==- Azok a háztartások, amelyeknek ... —  Itt szerbhorvát hatásra kell gyanakodnunk, 
a koji, -a, -e névmás nemcsak személyre vonatkozhat, hanem állatra, tárgyra, szemé
lyek csoportjára is. A kérdéses mondat szerbhorvát megfelelőjében is ennek kell sze
repelnie: Dcmacinstva u kojima prihod po članu ne prelazi 2000 dinara ...

A szerbhorvát személytelen passzívum hatása érezhető az alábbi mondaton: ... 
egy dolgozó névtelen levelet intézett a sajtóhoz, amelyben azt állítják, hogy ki
zsákmányolják, mert naponta több mint 8 órát dolgoztatnak vele ... (K, 1981. júl.
24.: 1.) ==- ... amelyben azt állítja, hogy kizsákmányolják...

A nyelvművelők szerint (például Ferenczy Géza is így nyilatkozik) csak akkor 
helyes a vonatkozó névmásnak meg a vonatkozó határozószónak a használata, ha ott van 
a főmondatban vagy beleillik valamilyen rámutatószó, utalószó. ' Ebben a megálla



pításban sok igazság van, de nem fogadható el fenntartás nélkül. Számtalan olyan ér
telmező szerepű vonatkozó mellékmondat van, amelyik nem másfajta mondatot vagy szer
kezetet helyettesít, mégsem illik bele senmilyen utalószó. Vannak azonban olyan vo
natkozó mellékmondatok is, amelyekben nincs ugyan utalószó, de odakívánkozik, szinte 
hiányzik belőle. Ez különösen akkor fordul elő, ha a tartalomváró részben csak egy 
névszó van, és a mellékmondat elválasztja a főmondat többi részétől:

Az épületre, amelyben a szabálysértési szerv el van helyezve, ki kell írni a 
szerv elnevezését. (VSzATHL 1979.) ==- Arra az épületre, amelyben —  A kárért, ame
lyet a bíró törvényellenes munkájával a polgároknak vagy a jogi személyeknek okoz 
... (VSzATHL 1979.) ==- Azért a kárért —  A kép, amelyet most nézünk, az akadémikus 
giccsnek a példája. (DJB 50.) ==- Ez a kép —  Az adókötelezett (...) köteles, hogy 
az igazolásra, amely alapján történik az ingatlan eladásának vagy cseréjének jogi 
rendezése, feltüntesse az ingatlan szerzésének idejét és módját. (ZKHL VIII.: 20.: 
5 5 3 .) ==- arra az igazolásra —  Ha a törvényben, amely előírja ... (VSzATHL 1979.)
==- abban a törvényben

Olykor egyéb tartaloraváró részben is szükséges az utalószó kitétele: Az alkohol 
az esetlen gazdaságos üzemanyag, amely jelenleg helyettesítheti a kőolajat ... (MSz, 
1979. jűl. 14.: 9.) ==- az egyetlen olyan gazdaságos üzemanyag —  ... határozatot 
fogadtak el, amely felszólítja a Szervezet tagjait, hogy tartózkodjanak az amerikai 
repülésirányítók sztrájkjának támogatását célzó akcióktól ... (ŰTH-4 : 13.) ==- o- 
lyan határozatot —  Mintegy 3500 tűzoltó, katona és rendőr oltja a hatalmas erdőtü
zet, amely hatezer hektáron terjedt ki Délkelet-Franciaországban, Marseille-től é- 
szakra. (fez, 1979. júl. 13.: 9.) ==- azt a hatalmas erdőtüzet

A helytelenül mellérendelést kifejező vonatkozó mondatok kötőszavát többféle 
módon helyettesíthetjük: mellérendelő kötőszóval és valamilyen névmással vagy matató 
határozószóval, tárgyas ragozású igével és mellérendelő kötőszóval, kötőszó nélküli 
névmással vagy határozőszóval, csak mellérendelő kötőszóval stb.

1. A vonatkozó névmási kötőszót mutató névmással és mellérendelő kötőszóval 
kell helyettesíteni: Egyenrangú partnernek sikerült tehát elismertetnünk magunkat, 
ami a jövőben minden bizonnyal megnehezíti majd az esetleges újabb terrorakciók utá- 
ni tárgyalásokat. (HN, 1981. jan. 23.: 4.) ==- és ez —  ... a repülésirányítók 
sztrájkja miatt a járatok egynegyedét le kellett mondani, ami a légitársaságnak már 
eddig is mintegy 100 millió dollár veszteséget okozott. (ÖTH-l : 7.) ==- és ez —  
Megkezdte termelését a Gyulai Húskombinát, amely évi 2800 tonna szárazárugyártó ka
pacitásbővítést jelent. (MN 35.: 29.: 1.) ==- és ez —  A fejszecsapások hangjai rá
hullottak a folyó sodrára, amely lerázta magáról e hangokat. (ZL 5.) ==- és ez

2. A vonatkozó kötőszót untató határozószóval és mellérendelő kötőszóval kell 
helyettesíteni: Branko Mamula tengernagy (...) ma Šavnikba látogatott, ahol a község 
képviselőivel beszélgetett. (ŰTH-4 : 20.) ==- és ott —  Egy átfogó felmérés után a 
végrehajtó tanács beszámolót készít a községi képviselő-testület részére, ahol a 
küldöttek véleményt mondanak róla. (MKÚ XXX.: 3.: 4.) ==- és ott —  Épp harangszára 
léptünk be az ivóba, ahol már annyian tolongtak, s nemcsak emberek, hanem kutyák is, 
hogy alig tudtunk magunknak egy sarokban helyet szorítani. (NI-1 : 131.) ==“ de ott
—  Stanislav Kanja, lengyel pártvezető varsói értesülések szerint holnap a Krím-fél
szigetre utazik, ahol találkozik Leonyid Brezsnyewel ... (ÖTH-3 : 4.) ==- és ott

3. A vonatkozó névmási kötőszót személyes névmással és mellérendelő kötőszóval 
kell helyettesíteni: Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a napokban (...) a KSz Gyá- 
ri Választmányának titkárával, aki a következőket mondta: ... (I 424.: 2.) ==- és ő

4. A vonatkozó kötőszót személyragos határozószóval és mellérendelő kötőszóval 
kell helyettesíteni: Családtagjai már elfeledték a jelenleg 59 éves splití Filip 
Branko Novakot, akiről 27 éven át semnit sem tudtak. (HN, 1981. febr. 6.: 4.) ==- 
hiszen róla —  Az udvaron két ágas állott, amelyeken nagy halászhálók lógtak. (ZL
6.) ==- és rajtuk —  Vörös Felhő több támadást indított a környék erdői ellen, ame
lyekkel a fehérek már-már teljesen körülzárták az indián településeket ... (KI 
1471.: 12.) ==- ugyanis velük —  Tehetséges műfordítói szakembereket kell nevelni, 
akikből Kosovón jelenleg hiány van. (K, 1979. szept. 28.: 7.) ==- ugyanis belőlük

5. A vonatkozó kötőszót birtokragos matató névmás és mellérendelő kötőszó he
lyettesítheti: Mohamed Dzsavad Bahonár iráni miniszterelnök megalakította kormányát, 
amelynek listáját az Iráni Parlamentnek jóvá kell még hagynia. (ŰTH-3 : 7.) ==- de 
ennek —  Hamarosan bevezetik a jegyrendszert, amelynek segítségével biztosítják a



húsellátást. (HN, 198l. febr. 6.: 4.) ==- és ennek —  Sajnos, a szerkesztőségek e- 
gyelőre csak a hangverseny-felvétellel rendelkeznek, amelynek minősége sem a hang
felvételező, sem pedig az előadók dicsőségét nem szolgálja. (KI 1482.: 3 3 0  ==“ en
nek (minősége) azonban

6. A vonatkozó kötőszót határozóragos mutató névmás vagy határozószó és mellé
rendelő kötőszó helyettesítheti: Ha van egy csöpp kis pszichológiai érzéked, amiben 
erősen kételkedem, magad is láthatod, hogy ... (NI-1 : 56.) ==- de ebben —  Rikus- 
hima japán város egyetemi kórházának orvosai közölték, hogy két sikeres veseátülte
tést hajtottak végre, amelyhez —  az orvostudomány történetében először —  mester
séges vért használták. (MSz, 1979« júl. 19 •: 9 0  ==- és ehhez —  Lódíthatott is a 
lány, amin egy csöppet sem csodálkoznék. (NI-1 : 123.) ==- s ezen —  Igaz, hogy a
tavalyi év folyamán (sic!) csupán Milisav Kalezid (...) vett részt a jasenovaci mun
kavállaláson, ahonnan két élmunkás érmével tért haza. (KI 1482.: 14.) ==- és onnan

7. A vonatkozó névmási kötőszót tárgyragos mutató névmással és meLlérendelő kö
tőszóval helyettesíthetjük: —  Megismert -- állapította meg Tamás bácsi, amit nem 
volt nehéz megállapítani... (NI-1 : 13-14.) ==- de ezt —  ... az anyag, a fél- és 
késztermékek készlete folyamatosan növekszik és a tmaszok hatalmas összegű eszközei
ket kötik le, amelyeket a kamatok még tovább növelnek. (I 426.: 50 ==- és ezeket 
(növelik) —  És ilyenkor nagyon fennkölt tud lenni az ember, amit szívemből utálok,
éppúgy, mint te... (NI-1 : 16.) ==- de ezt (utálom)

8. A vonatkozó kötőszót az ige tárgyas ragozásával és tárgyragos mutató (v. 
személyes) névmással helyettesíthetjük: ... utána pedig egész sorozat kisebb föld
lökés következett, melyet a szakértők a talaj megnyugvásával magyaráznak. (ŰTH-4 :
4.) ==- ezt (magyarázzak) —  Pláne nem olyan az öreg, mint (...) az osztályfőnökünk, 
akit te is jól ismersz, és megvan róla a magas véleményed. (NI-1 : 18.) ==- (isme
red) őt —  Az akciók összehangolása egyeztető munkacsoport segítségével történik, a- 
melyet mindjárt meg is alakítottak. (MSz, 1979- febr. 2.: 6.) ==- ezt (meg is alakl^ 
tották) —  ... az asszonyi öltözködéshez szükséges eszközök, amiket mind Zsuzsánna 
szedett elő a magáéból. (ZL 45.) ==- (szedte elő) Őket —  ... Ilka néni duzzasztja 
föl így a dolgokat, Tamás bácsi szerint is olykor rémképeket lát, amit én is készsé
gesen aláírok. (NI-1 : 5 9 0  ==- ezt (aláírom)

9. A vonatkozó kötőszót mellérendelő kötőszóval helyettesíthetjük: Így van ez
a lakbérekkel is, amelyek július elseje óta szabadon alakulnak. (MSz, 1979« aug. 2.:
2.) ==- hiszen —  ... a fiatalok fogják helyettesíteni őket, akik az utóbbi években 
egyre nagyobb számban érkeznek erre a vidékre. (KI 1482.: 14.) ==- ugyanis —  Rit- 
balliskola, amely még csak papíron az. (MSz, 1979« márc. 13.: 18.) ==- de (még csak 
papíron) —  ... a bíró felmentéséről csak akkor hozható határozat, ha előzőleg le
folytatták az eljárást, amelyben megállapították a felmentés okait ... (VSzATHL 
19790 ==“ (előzőleg eljárást folytattak ellene), és

10. A vonatkozó névmási kötőszót ragos v. ragtalan mutató névmással, ill. hatá
rozószóval helyettesíthetjük: Edzés után kértük meg egy rövid beszélgetésre, amely
nek készségesen tett eleget. (KI 1578.: 28.) ==- ennek —  Ezzel egy időben készül a 
község területrendezési terve, amely keretében a Kopácsi-rét fejlesztése külön he
lyet kap. (MKŰ XXX.: 3-: 4.) ==- ennek keretében —  A vajdasági kőolaj termelők az 
idén július végéig 226 ezer tonna kőolajat termeltek ki, ami 7 százalékkal több a 
tervezettnél. (ŰTH-2 : 18.) ==- ez —  Az ablak mellett rokka állott, amelyen Anada 
már megkezdte a fonást. (ZL 45.) ==- rajta (Az állítmány után kell állnia.) “

11. A vonatkozó kötőszót más fajta alárendelő kötőszó helyettesítheti: Föl is 
ajánlottam segítségemet Ilka néninek, aki szegény egymagában fejtette a babot az ud
var sarkában. (NI-1 : 143.) ==- mert : —  Arca állandóan különös, elmerengő, csodál
kozó, bocsánatkérő kifejezést öltött, amellyel jelentéktelenné, láthatatlanná akart 
válni. (ZL 4 5 0  ==- mert

A vonatkozó kötőszóval bevezetett mondat olykor annyira önálló tudattartalmat 
fejez ki, hogy külön mondatként kell kezelnünk. A magyar nyelvhelyesség szenpontjá- 
ból az efféle ál-vonatkozó mondat használata is helyteleníthető. A vonatkozó név
mást vagy határozószót rendszerint matató névmással vagy mutató határozószóval he
lyettesíthetjük.

1. Mutató névmás kell a vonatkozó helyett: Folyamatban van a jövő évi gazdaság- 
politikaí határozatok szövegének és a költségvetésnek az előkészítése, amely teljes 
egészében stabilizációs törekvéseink kifejezője lesz. (ŰTH-2 : 16.) ==- Ez ... —  
Szabályos alkudozás folyt a kormára és a terroristák között, akik több ízben is meg



hosszabbították ultimátumuk határidejét. (HN, 19Ö1. jan. 23.: 4.) ==- Ezek ... —
... Vajdaság is tovább korlátozza az általános és a közös fogyasztás egyes válfaja
it, amelyek a gazdaság jövedelménél 30 százalékkal lassabban növekedhetnek. (ŰTH-4 : 
1.) ==- Ezek ...

2. Birtokragos mutató névmás v. birtokos személyragos szó kell a vonatkozó kö
tőszó helyett: Az Akadémia munkátestületi kötelékébe tartozó rendes tagokat és leve
lező tagokat a társadalmi elismerés megnyilvánulási formájaként állandó havi díj il
leti meg, amelynek összegét az akadémia általános aktusa állapítja meg. (VSzATHL 
1979.) ==- Ennek összegét ... —  Kizárólag az Újvidéki Színháznak írta a Csillagos 
időkön vörös ékezet című négyfelvonásos oratóriumát, amelynek zenei részét Rudolf 
Bruői rendezte. (MSz, 1977* dec. 21.: 7«) ==- Ennek zenei részét... —  A közömbössé
get vagy a nyílt agresszivitást helyettesítendő egész sor módszer és eljárási mód 
áll a tanár rendelkezésére, amelyek alkalmazásával, ha valóban segíteni szeretne és 
akar, akkor segíthet diákjain a pót órákon. (KI 1586.: 20.) ==- Alkalmazásukkal ...

3. Mitató határozószó v. személyragos határozószó kell a vonatkozó kötőszó he
lyett: Meghozták ötéves tervüket i s / mely szerint Bolmánban emlékszobát rendeznek 
be. (MKŰ XXX.: 3«: 4.) ==- Eszerint ... —  Figyelmébe ajánljuk (...) pályázatunkat, 
amelyről részletesebb felvilágosítással a Jogtudományi Közlöny májusi száma szolgál. 
(MRN 128.) ==- Erről ... —  Stúdiónk vendége: Pistyák Zoltán, a topolyai Sinkovics 
József iskolaközpont igazgató-helyettese, akivel Fábri Nándor munkatársunk beszél
get. (ÚTH-4 : 3.) ==- (munkatársunk beszélget) vele.

4. Táygyragos mutató névmás v. személyes névmás kell a vonatkozó kötőszó helyett 
(a mondat igei állítmánya pedig tárgyas ragozású lesz): Az adott polinomok tényezők
re bontásakor gyakran felhasználjuk az ún. tagok csoportosítása ötletét (sic!), amit 
ugyancsak példán mutatunk be. (PP 130.) ==- Ezt ... (mutatjuk be) —  ... A Nemzeti 
Park külön erdőgazdasági kerettervével összhangban történik, amelyet a Végrehajtó 
Tanács jóváhagyásával a FruŠka Gora Szervezet hoz meg. (VSzATHL 1979.) ==- Ezt ... 
(hozza meg) —  Felhívjuk a jegyeket rendelt személyeket (sic!), hogy a megjelölt idő
ben okvetlenül jöjjenek a jegyekért, amelyeket azonnal.ki is kell fizetni. (I. 1980. 
dec. 12.: 6.) ==- Azonnal ki is kell fizetni őket.

5. Főnévvel helyettesíthető a vonatkozó kötőszó: A minden szerelmesek és hajlék
talanok menedéke és vigasztalója, Ticsnica felé vette az útját, melynek tetejéről 
nyájasan fenyves integetett feléje. (Cl 51«) ==- A hegy tetejéről ... —  A JKSz el
nökségének elnöke Qhridban ma fogadta Mario Suarest, a Portugál Szocialista Párt fő
titkárát, aki pártjának küldöttségével jugoszláviai látogatáson tartózkodik. (ŰTH-2
: 1.) ==- Suares pártjának küldöttségével jugoszláviai látogatáson tartózkodik.

Az alábbi mondat azért kifogásolható nyelvhelyességi szenpontból, mert szerb- 
horvát hatásra nem fejezi ki a benne levő tudattartalom feltételességét (a magyarban 
ugyanis szükség van az explicit formára): Az az egészségügyi szervezet és egészségü
gyi dolgozó, amely, illetve aki rendes tevékenysége során fertőző betegséget fed fel 
... (VSzATHL 1982.) ==- Ha az egészségügyi szervezet és az egészségügyi dolgozó ren
des tevékenysége során fertőző betegséget fed fel ...

Az is előfordul, hogy a vonatkozó mellékmondat a kézenfekvőbb;melléknévi igene
ves vagy melléknévi jelzős szerkezet helyett fölöslegesen körülírást képvisel: Ha 
nagyméretű járváry és olyan járvány"lép fel, amely az egész országot veszélyezteti 
... (VSzATHL 1982.) ==- Ha nagyméretű és az egész országot veszélyeztető járvány lép 
fel ... —  A 8l-es arany lencse utolsó tárlatát, amelynek témája szabad lesz, Újvidék 
felszabadulásának évfordulójára tervezik. (ŰTH-2 : 22.) ==- A ol-es aranylencse u- 
tolsó, szabad témájú tárlatát Újvidék felszabadulásának évfordulójára tervezik.

Sajátosak azok a mondatok, amelyekben a vonatkozó kötőszó azt a mondatot vezeti 
be, amely voltaképpen főmcndat v. a része kellene, hogy legyen: A Cseh Károly Alt. 
Isk. énekkara 1979. április 25-én 18 órai kezdettel hangversenyt rendez a színházte
remben a nemzetközi gyermekév alkalmából, amelyre szeretettel meghívjuk, (egy meghí
vó szövege) ==- Szeretettel meghívjuk arra a hangversenyre, amelyet a Cseh Károly 
Alt. Isk. énekkara 1979- április 25-én 18 órai kezdettel a nemzetközi gyermekév al
kalmából rendez a színházteremben. —  Az afgán pedagógusok Kabulban tartott I. kong
resszusán részt vett magyar oktatási küldöttség, amelyet Gosztonyi János államtitkár 
vezetett, szerdán hazaérkezett. (N, 1980. máj. 29.: 8.) ==- Szerdán hazaérkezett a 
Gosztonyi János államtitkár vezette oktatási küldöttség, amely az afgán pedagógusok 
Kabulban tartott I. kongresszusán vett részt.



Annak ellenére, hogy a vonatkozó mellékmondat a melléknévi igeneves szerkezet
nek legfontosabb transzformja, viszonylag sok probléma van a használatával. Persze, 
mint minden nyelvi eszköznek, ennek is megvannak a maga használati szabályai. Hozzá
juk kell tartani magunkat ahhoz, hogy a közlés hatékonyságának a szolgálatába állít
hassuk a vonatkozó mondatot.

Fordításban jelentkező transzformok

A magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek eltérő módon használják a vonatkozó 
mellékmondatokat, illetve a vonatkozó kötőszóval bevezetett mondatokat. A különbsé
gek megfigyelése céljából célszeríhek látszik fordításokat egybevetnünk.. Kézenfekvő 
számunkra, a példaanyag hozzáférhetősége miatt is, hogy a szerbhorvát és a magyar 
nyelv viszonylatában készült fordításokat vegyük szemügyre, közülük tegyünk néhányat 
vizsgálatunk tárgyává. Arra szeretnénk választ kapni, hogy a szerbhorvát nyelvű vo
natkozó mondatok milyen formában jelentkeznek a magyar fordításban, illetve, hogy 
milyen magyar szerkezetekből lesz vonatkozó mondat szerbhorvátra való fordításkor.

A célnyelvi mondatszerkezet szerintünk felfogható a forrásnyelvi mondat transz- 
fonnjának is. Mikor lesz a szerbhorvát vonatkozó mondatnak (amely gyakran nem is i- 
gazi mellékmondat) melléknévi igeneves szerkezet, mellérendelt mondat, különálló 
mondat, birtokos szerkezet stb. a transzformja a magyarban, és mikor marad meg vo
natkozó mondatnak; illetve mikor transzformálódik egy magyar melléknévi igeneves 
szerkezet, mellérendelt mondat, különálló mondat, birtokos szerkezet stb. vonatkozó 
mondattá a szerbhorvát bán, és mikor származik hasonló magyarból a szerbhorvát vonat
kozó mondat? Hogy mennyire bonyolult viszonylatrendszerről van szó, példázza az is, 
hogy egy szerbhorvát vonatkozó mondatból a magyar fordításban lehet akár egyszerű 
jelző vagy határozó is, illetve egy egyszerű jelző vagy határozó is válhat vonatkozó 
mondattá a szerbhorvát fordításban.

A szerbhorvátban (és a többi indoeurópai nyelvben) a vonatkozó mondat (odnosna 
ili relativna reČenica) elsődlegesen olyan mellékmondat, amelyet vonatkozó névmás 
vagy vonatkozó névmási határozószó vezet be. Vonatkozhat a főmondatnak valamelyik 
részére, ilyenkor gyakran bele van ékelve a főmondatba. Vonatkozhat a főmondat egé
szére is. Van továbbá a szerbhorvátban olyan vonatkozó mondat is (odnosna konti- 
nuativna reSenica), amely az elbeszélés folytatására, a gondolat továbbvitelére 
szolgál: „... zavisna recenica koja, za razliku od limitativne odredbene (atributiv- 
ne) zavisne receniče izražava dopunske obayiiesti o svojem antecedentu, razvijajuci 
i proširujuci sadržaj svojega antecedenta"

A jelzői szerepű (egységes fogalmat kifejező) vonatkozó mellékmondatot a szerb
horvátban nem választja el vessző a főmondattól, az utólagosan hozzátoldott és a 
közbeékelt, értelmező szerepű vonatkozó mondat viszont vesszővel különül el a főmon
dattól. Az elöl álló mellékmondat és a főmondat között szintén vessző szokott len
ni. Az újabb szerbhorvát, illetőleg horvát nyelvtanok a vonatkozó mondatnak egé
szen tág értelmezését adják: „Zavisno složena recenica koja nastaje iz odnosa uvrs- 
tavanja zavisne u ustrojstvo glavne po značenju uvrštavanja zove se odnosna ili re
lativna .recenica."

Elemzésünkhöz a példaanyagot irodalmi művekből, hivatalos szövegekből és üzemi 
tájékoztatókból vettük. Először a szerbhorvátról magyarra való fordítás anyagát mu
tatjuk be és dolgozzuk fel, transzformáció-típusok szerint csoportosítva.

Szerbhorvátról magyarra való fordítás

A szerbhorvát vonatkozó mondatnak magyar transzf ormj a gyakran nem vonatkozó 
mellékmondat, hanem másfajta szerkezet, mondat vagy mondatrész. Különösen a mellék
névi igeneves szerkezetnek nagy a megterheltsége ebben a szerepben (35— 40/É-os). Mel
lérendelt mondat vagy különálló mondat is kiválóan helyettesíti a szerbhorvát vonat
kozó mondatot (20— 25$). Fordítási transzformként előfordul másfajta mellékmondat, 
melléknévi igeneveshez hasonló szerkezet, birtokos szerkezet, minőségjelző és hatá
rozó is.

A szerbhorvát vonatkozó mondat a magyar fordításban is megmaradhat vonatkozó
nak. Ezeknek egy része (mintegy 60£-uk) utalószavas. Jellemző, hogy utalószavat kap



a magyar fordításban számos olyan mondat, amelyiknek a szerbhorvát bán nincsen utaló
szava. Az utalószó riélküli mellékmondatok némelyikébe behelyettesíthető az utalószó, 
továbbá van köztük értelmező szerepű mondat, a főmondat egészére vonatkozó mellék
mondat és mellérendelt mondat értékű vonatkozó kötőszós mondat.

I. A szerbhorvát vonatkozó mondatnak másfajta szerkezet, mondat vagy mondatrész 
a magyar megfelelője
a. melléknévi igeneves szerkezet

x Tu su, naime, na srednjem stubu koji se pri vrhu proširuje, ozidani sa obe 
strane ispusti ... (AI-1 : 18.) ==- Itt ugyanis a csúcsnál kiszélesülő középső pil
lérre mindkét oldalán kiugrót építettek... (AI-2 : J.)

Samostalnim zanatlijom u smislu ovog zakona smatra se radni čovek koji qe osno- 
vao radnju. (VSzATHL 1980.) ==- E törvény értelmében önálló kisiparosnak a kisipari 
ülőhelyt letesítő dolgozó tekintendő, (uo.) —  Pre odlaska na službeni pút svako li- 
ce kője putuje, obavezno je da se konsultuje sa rukovodiocima OOUR, sektora ili ode- 
lenja .. . (I 434.: 3.) ==- Minden útra késztUŐ személy az elutazása előtt köteles 
tanácskozni a tmasz, a szektor vagy az osztálya vezetőjével ... (uo.) —  Strucna 
kent róla kojom se utvrđuje poreklo semena (...) vrši se najmanje jedanput godišnj e 
pred berbu odnosno sakupljanja semena... (VSzATHL 1980.) ==- A vetőmag eredetét (...) 
megállapító szakellenőrzést a vetőmag betakarítása és begyűjtése előtt évente lega- 
lább egyszer (...) kell elvégezni, (uo.) —  Na osnovu ocene i primedbi, kője će se 
ovde izređi, treba ga ponovo preraditi i predložiti na usvajanje Radničkim savét ima 
i Zborovima radnika. (I 425.: 2.) ==- Az itt elhangzó megjegyzések alapján aztán új
ra át kell dolgozni és ilyen formában terjeszteni a munkástanácsok és a dolgozói gyű
lések elé. (uo.) —  Zanatlija je dužan (...) da podnese prijavu o danu početka vr- 
šenja delatnosti opštinskom organu uprave koji vodi registar zanatskih radnji ... 
(VSzATHL 1980.) ==- A kisiparos (...) köteles a kisipari műhelyek törzskönyvét veze
tő (...) községi igazgatási szervnek bejelenteni, mely napon kezdi meg tevékenységét, 
(uo.) —  ... preduzimaju se i mere za otklanjanje uzroka koji su doveli do veóih po- 
remecaja na tržistu i kretanju cena ... (VSzATHL 19Ö0.) ==- ... a piacon, az árala-~ 
kulásban («»•«) nagyobb fennakadáshoz vezető okok elhárítására is intézkedéseket kell 
foganatosítani, (uo.) —  Zajednice za poslove cena (...) vrse društvenu kontrolu ce
na (...) donoáenjem propisa za čdje su donosenje ovlasceni ... (VSzATHL 1980.) ==- 
Az árügyi közösségek (...) társadalmi árellenórzést (...) a meghatalmazásuk keretébe 
tartozó jogszabályok meghozatala (...) útján gyakorolják, (uo.) —  Time bi se ogra- 
niČili poslovi koji se mogu obavljati u okviru odredenog delokruga rada ... (I 424.:
4.) ==- így elhatárolhatók lennének az egy meghatározott munkakörön belül elvégezhe
tő munkák ... (uo.) —  ... radniČi su se u detalje mogli upoznati sa problémát lkom 
koja zahvata celu radnu orgpnizaciju ... (I 424.: 1 .) ==- ... a dolgozók részleteiben 
is megismerkedhettek az egesz munkaszervezetre kiterjedő problémával ... (uo.) —  ... 
da su sva četiri lokota na vratima, koja vode u njegovu tavansku radionicu, otključa- 
na... (KNI-1 : 89.) ==- ... hogy a padlásműterembe vezető ajtón felnyitva lóg mind a 
négy lakat ... (KNI-2 : 100.)

Néha a folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet használata non elég
gé indokolt a fordításban, mivel már egyébként is lesz valamilyen igeneves szerkezet 
a mondatban, és így nagyon bonyolult megfogalmazást kapunk. Az ilyen esetekben job
ban teszi a fordító, ha marad a vonatkozó mondatnál. Pl. Zanatsku' delatnost može o- 
bavljati lice kője ima srednju sprenu pozivno usmerenog obrazovanja odgovarajuceg 
smera ili viši stepen nauČne spreme ... (VSzATHL 1980.) ==- Kisipari tevékenységet 
csak a hivatásirányú képzés megfelelő szakán szerzett középfokú vagy felsőfokú szak- 
képesítéssel rendelkező személy folytathat... (uo.) Inkább így: Kisipari tevékenysé

1. folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet

pri
vrhu



get csak az a személy folytathat, aki a hivatásiráryu képzés megfelelő szakán szer
zett középfokú vagy felsőfokú szakképesítést... —  Grganizovani potrošaci uöestvuju 
u samoupravnom sporazumevanju i društvenom dogovaranju sa organizacjjama udruženog 
rada kője se bave prometom proizvoda i vréenjem usluga za neposrednu potrošnju rad- 
nih ljudi i gradana... (VSzATHL 1980.) ==- A szervezett fogyasztók részt vesznek a 
társult munkának a dolgozók és a polgárok általi közvetlen fogyasztásra szánt termé
kek forgalmazásával és szolgáltatásokkal foglalkozó szervezetekkel való önigazgatá- 
si megegyezések és társadalmi megállapodások létrehozásában ... (uo.) Ezt az igen 
mélyre lenyúló szerkezetet mindenképpen fel kell oldani: A szervezett fogyasztók 
részt vesznek a társult munkának azokkal a szervezeteivel való önigazgatási megegye
zésekben és társadalmi megállapodásokban, amelyek a dolgozók és a polgárok általi 
közvetlen fogyasztásra szánt termékek forgalmazásával és szolgáltatásokkal foglal
koznak ... —  Iraalac radnje je dužan (...) da pribavi od opštinskog organa uprave^ 
nadležnog za poslove inspekcije ispravu kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz 
prethodnog stava. (VSzATHL 1980.) ==- Az üzlettulajdonos (...) köteles a felügyelő- 
ségi teendőkre illetékes községi igazgatási szerv által kiadott, az előző bekezdés
ben említett feltételek meglétét bizonyító okmányt beszerezni, (uo.) Helyesebben:
Az üzlettulajdonos (...) köteles azt a felügyelőségi teendőkre illetékes községi 
közigazgatási szerv által kiadott okmányt beszerezni, amely az előző bekezdésben em
lített feltételek meglétét bizonyítja.

2. befejezett cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet 
x Građanin može sakupljati otpatke na području kője je određeno ugovorcm ... 

(VSzATHL 1980.) ==- A polgár a hulladékot a szerződésben megjelölt területen gyűjt- 
heti ... (uo.)

U saopštenju kője je potpisano u Delhiju (...) sadržani su osnovni principi po- 
litike nesvrstavanja. (ÍCM-1 : 55.) ==- ... a Delhiben aláírt közlemény tartalmazza 
az el nem kötelezettség politikájának alapelveit. (MCM-2 : 55.) —  Zadaci i poslovi 
kője vrše zajednice za poslove cena su od posebnog društvenog interesa. (VSzATHL 
I90O.) ==- Az árüpyi közösség által végzett feladatok és teendők kiemelt társadalmi 
érdekűek. (uo.) -- Nadzor nad radom opstinske zajednice za poslove cena vrši organ 
koji odLredi skupstina opgtine. (VSzATHL 19Ö0.) ==- A községi árügyi közösség munkája 
feletti felügyeletet a községi képviselő-testület által kijelölt szerv gyakorolja, 
(uo.) —  Zanatlija je dužan da u poslovnoj prostoriji na vidnom mestu istakne cene 
proizvoda kője prodaje ... (VSzATHL 1980.) ==- A kisiparos köteles az üzlethelyiség
ben árusított termékek árát (...) látható helyen feltüntetni ... (uo.) —  Najveci 
deo tereta koji Železnice prevoze čine sirovine i proizvodi teške industrije. (MĆM-1: 
150.) ==- A vasúton szállított teherám legnagyobb részét a nehézipar nyersanyagai 
és termékei képezik. (MCM-2 : 150.) —  Mere kője se preduzimaju da bi se povecala 
(...) proizvodnja jesu ... (MÍM-1 : 141.) ==- A tenne lés növelése érdekében tett in
tézkedések a következők ... (MĆM-2 : l4l.) —  Znaci, svakako ga moramo na vreme iz
raelit i, naravno po onim predlozima? kője su na zborovima radnih ljudi dali sami rad- 
nici. (I 424.: 2.) ==- Ezt tehát mindenképpen el kell készíteni, és közben figyelem
be kell venni a dolgozók gyűlésén elhangzott javaslatokat is. (uo.)

Megtörténik, hogy a szerbhorvát vonatkozó mondatot nem ajánlatos befejezett 
történésű melléknévi igeneves szerkezettel fordítani magyarra. A következő mondatban 
jobb, ha^nem helyettesítjük melléknévi igenévvel a vonatkozó mellékmondatot: Eviden- 
cij a iz člana 1- ovog pravilnika vodi se u obliku ukoričene knjige, cjje su strane 
numerisane, prošivene jemstvenikom ... (VSzATHL 1980.) ==- Az 1. bekezdésben emlí
tett nyilvántartást számozott oldalú (...), iratfonállal átfűzött (...) bekötött 
könyv formájában kell vezetni, (uo.) Helyesebben tehát: Az első bekezdésből említett 
nyilvántartást olyan bekötött könyv formájában kell vezetni, amelynek az oldalai meg 
vannak számozva és iratfonállal vannak át fűzve.

koj



3. beálló cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet 
A szerbhorvát vonatkozó mondat eléggé ritkán beálló cselekvésű melléknévi ige

neves szerkezet alakjában jelentkezik a magyar fordítás szövegében:
x ... stalnih sredstava koja se obezbeđuju putem obaveznog zajma ... (VSzATHL 

1982.) ==- ... a kötelező kölcsön útján biztosítandó állandó eszközöket ... (uo.)
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Ovaj zakljuőak odnosi se na službena putovanja koja odobrava Kolegijalni pos- 
lovodni organ ... (I 434.: 3«) ==~ Ez a határozat a Kollegiális Ügyvezető Szerv ál
tal jóváhagyandó hivatalos utazásokra vonatkozik ... (uo.)

b. mellérendelt mondat
A fordítók gyakran felismerik, hogy a vonatkozó kötőszóval bevezetett szerbhor

vát mondat voltaképpen mellérendelést fejez ki, és a magyar fordításban - nagyon he
lyesen - mellérendelő mondat formát alkalmaznak.

1 . kötőszavas mellérendelt mondat: 
x Donoéenje odgovarajućih poslovnih odluka zahteva tačnost i blagovremenost in- 

formacija koji se mogu postiéi razvijanjem kapaciteta za elektronsku obradu podata- 
ka. (I 421.: 3.) ==- A megfelelő ügyviteli döntések meghozatala az információk pon
tosságát és frissességét követeli meg, ez pedig csak az elektronikus adatfeldolgozá
si kapacitás fejlesztésével érhető el. (uo.) 
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Na ovom takmičenju (...) uzeli su učešde i naši takmicari koji su u dosta jakoj 
konkurenciji uspeli osvojiti prvo, drugo i cétvrto mesto. (I 429.: 7.) ==- A (...) 
versenyen a mi céllövőink is részt vettek, és az igen erős mezőnyben sikerült is ne
kik megszerezni az első, a második és a negyedik helyet, (uo.) —  Pored tóga treba 
nastojati da nase poslovne partnere na ručak vodimo u naá Radnicki restoran koji za 
pružanje takvih usluga treba što pre osposobiti. (I 433.: 3.) ==- Emellett törekedni 
kell arra, hogy (...) az ügyfeleket a mi éttermünkbe vezessük ebédelni, és ezért az 
éttermet minél előbb elő kell készíteni az ilyen szolgáltatásokra is. (uöll

2. kötőszó nélküli mellérendelt mondat 
x U SAD ima oko 2,5 miliona kilometara cevovoda, razgranatih po celoj zemlji, 

kojdma se nafta transportuje ... (MĆM-1 : 78.) ==- Az USA-ban kb. 2,5 millió kilomé
ter, az egész országban szétágazó csővezeték van, a kőolajat eze/ke/n szállítják.
(vm- 2 : 78.)

(Az ágrajz a következő oldalon találhatói)
Od svih vrsta uglja najveći ekoncmski značaj u svetu imaju nalazišta kamenog 

uglja, koji se i najviše proizvodi. (MĆM-1 : 75.) -=~ A szénfajták közül^legiagyobb 
gazdasági jelentősége a kőszénnek van, ebből termelik is a legtöbbet. (MCM-2 : 75«)
—  Najduži cevovod u Evropi je naftovod MPrijatelj stvo", dug 4500 km kojim se Poljs- 
ka, Őehoslovacka i DR Nemačka snabdevaju naftom íz Sovjetskog Saveza. (MĆM-1 : 79.)
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==- A leghosszabb európai csővezeték a 4500 km hosszú Barátság kőolajvezeték, a Szov
jetunióból ezen keresztül látják el kőolajjal Lengyelországot7 Csehszlovákiát és a 
.Német DK-t. (MÖM-2 79«) Még jobb lenne az a megoldás, ha a második tagnondat külön
álló mondatként szerepelne, és az ezen keresztül határozó helyett a rajta keresztül 
határozót alkalmaznánk.

c. különálló mondat
x Ondje ce obojica biti gosti Zlatkova ujaka koji je slikar i jsivi u Francus- 

koj. (KNI-1 : 6.) ==- Mindketten a Zlatko nagybácsijának a vendégei lesznek. A bácsi 
festőként él Franciaországban. (KNI-2 : 6.)
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Zemlje čiji su energetski izvori nedovoljni da podmire potrebe njihove razvije- 
ne industrije jesu, pre svega ... (MĆM-1 : 74.) ==- Sok ország energiaforrásai nem 
elegendők arra, hogy a fejlett ipar szükségleteit kielégítsék. Ezek elsősorban ... 
(MĆM-2 : 74.) —  ... glavnu temu dnevnog reda je činio izveštaj o poslovanju SOUR 
UNIMAL— a za prvi devet meseci, koji je obuhvatio i poslovne rezultate svih pet rad- 
nih organizacija —  članica SOUR-a. (I 429.: 7.) ==- ... a napirend fő témáját az 
UNIMAL tmösz háromnegyedévi eredményeinek megvitatása képezte. Az erről szóló jelen
tés természetesen összefoglalta mind az öt társult munkaszervezet ügyviteli eredmé
nyét. (uo.) —  Ukupno bogatstvo vodnih snaga u svetu jednako je energetskoj snazi od 
preko 4 milijarde tona kamenog uglja —  što znaci ... (MCM-1 : 79.) ==- A világ ösz- 
szes vízi erőinek értéke egyenlő több mint 4 milliárd tonna kőszén energetikai ere
jével. Ez azt jelenti... (MCM-2 : 79.) —  Otvorila su se vrata i na njima se pojavi- 
la zgrbljena prilika sobara Mauricea komé su sitne očice uplaSeno treperile iznad 
snježna bijele brade i velika povijena nosa. (KNI-1 : 25.) ==- Feltárult az ajtó, s 
a küszöbön megjelent Mauricénak, az inasnak hajlott alakja. Apró, riadt szeme táncot 
járt hófehér szakálla és horgas, nagy orra fölött. (KNI-2 : 29.)

d. másfajta mellékmondat
x Upravo zbog tóga pravi je trenutak da se podstakne široka javna diskusija, u 

kojoj bi učestvovali svi radni ljudi ... (OTD 78.: 19.) ==- Ezért a nyilvános vitát 
minél jobban ki kell terjeszteni, hogy a dolgozók nagy tömege vehessen részt benne 
... (uo.)

(Az ágrajz a következő oldalon található!)
Rasporediti raspoložive kadrove na nivou radne organizacije sa ciljem ravnomer- 

nog optereéenja kője ce rezultirati boljim radnim rezultatima ... (I 430.: 3.) ==-
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Munkaszervezeti szinten ügy kell beosztani a rendelkezésre álló személyzetet, hogy 
egyenletes megterheléssel jobb nunkaeredményeket érjünk el. (uo.) —  Zajednica za 
poslove cena svojim aktom odreduje proizvode i usluge za kője samoupravne organizá
cióé i zajednice dostavljaju obaveštenja o cenama, radi praóenja. (VSzATHL 1980.)
==- Az árügyi közösség aktusában meghatározza, hogy a figyelemnel kísérés céljából 
mely termékek és szolgáltatások áráról kell az önigazgatási szervezeteknek és közös
ségeknek tájékoztatót benyújtaniuk, (uo.) —  Proizvodi i usluge koji se smatraju 
proizvodima i uslugama od interesa za Pokrajinu i opštine utvrđuju se dogovorom 
Skupštine SAP Vojvodine i skupština opština. (VSzATHL 1980.) ==- Azt, hogy mely ter
mékek és szolgáltatások tekintendők tartományi és községi érdekűnek, a Vajdaság SZAT 
Képviselőháza és a községi képviselő-testületek megállapodása állapítja meg. (uo.)

e. melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezet
* Osnovne organizacije udruženog rada kője vrše privrednu delatnost ... (VSzATHL 

1982.) ==- A gazdasági tevékenységű társultmunka-alapszervezetek... (uo.)
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Izvršno veće (...) vrši poslove i zadatke vezane za sprovođenje društvene kont
rolé cena i preduzima mere neposredne kontrolé cena za proizvode i usluge koji su od 
interesa za Pokrajinu. (VSzATHL 1980.) ==- A Végrehajtó Tanács (...) a társadalmi ár
ellenőrzés gyakorlásával kapcsolatos teendőket és feladatokat lát el, továbbá a tar
tományi érdekű termékek és szolgáltatások tekintetében közvetlen árellenőrzési intéz
kedéseket foganatosít, (uo.) — Radom poslovne jedinice može rukovoditi radnik tojj 
ima najmanje stručnu spreinu srednjeg stupnja. (VSzATHL 1980.) ==- A gazdálkodási egy
ség munkáját legalább középfokú szakképzettségű munkás irányíthatja, (uo.)

f. birtokos szerkezet
x Zaokret koji tu pravi Drina neobično je oštar ... (AI-1 : 17.) ==- A Drina 

kanyarulata itt igen éles ... (AI-2 : 5.)
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Ukoliko se desi da za vreme za kője je izvršenje mere odlozeno, isti radnik u- 
őini novu povredu radne obaveze ... (I 435.• 4.) ==- Ha azonban a~felfügResztés ide
je alatt ugyanaz a dolgozó újabb fegyelemsértést követ el ... (uöT)

g. határozós szerkezet
x ... na osnovu pojedinačnog rezultata Lajko se kvalifikovao u finálé radnicke



olinpijade, koja se održava iduće godiné. (I 426.: 7«) ==_ • egyéni teljesítmé
nyével (...) Lajkó jogot szerzett arra, hogy jövőre induljon a raunkásolimpia döntő
jében is. (uo.)
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Ako organizacija udruženog rada obavlja sakupljanje, pripremanje za upotrebu i 
prcmet otpadaka, a za to nije registrovana, nadležni organ inspekció e doneće rešenje 
kojim ce privremeno zabraniti takve delatnosti. (VSzATHL 1980.) ==- Ha a társultnun- 
ka-szervezet hulladékot gydjt, felhasználásra előkészít és forgalomba hoz, de erre 
nincs bejegyezve, az illetékes felügyeleti szerv végzésben ideiglenesen megtilthatja 
e tevékenység végzését, (uo.)

h. egyszerű minőségjelzős szerkezet
x Sve disciplinske mere čije se izvršenje odlaže izrečene su tako, jer ... (I 

435«: 4.) ==- A felfüggesztéses fegyelmi intézkedéseket azért hozták, mert ... (uo.)

II. A szerbhorvát vonatkozó mondatnak hasonló mondat a magyar megfelelője
a. utalószavas vonatkozó mellékmondat

1. a szerbhorvát mondatnak nincs utalószava 
Ezeknek a fordításoknak abban van a jelentőségük, hogy annak ellenére érvénye

sül bennük a magyar nyelvnek az utalószó kitételére irányuló tendenciája, hogy er
re az eredeti szöveg példája ösztönözné a fordítót.

x Te mlečne tragove po stubovima strežu ljudi i prodaju kao lekovit prah žena- 
ma kője posle porodaja nemaju mleka. (AI-1 : 20.) ==- A pillérről ezeket a tej szerű 
nyomokat az emberek levakarják, s mint gyógyító erejű port eladják olyan asszonyok
nak, akiknek szülés után nincs tejük. (AI-2 : 9.)

U zemljama kője su bogate vodnim snagama i siromašne ugljem ... (MĆM-1 : 80.) 
==- Azgkbyt az orszájgokban, amelyek vízi erőben gazdagok, szénben pedig szegények 
... (táfrfr-2 : bo.) —  Zanatlija koji u procesu rada ugrađuje proizvode kője nije sam 
proizveo ... (VSzATHL 1900.) ==- Az a kisiparos, aki a nunkafblyamatban olyan ter
méket használ fel, amelyet nem maga állított elő ... (uo.) —  ... godišnja proizvod- 
nja elektriőne energije bila (bi} jednaka snazi energjje koja se dobija od preko 4 
milijarde tona kamenog uglja. (MCM-1 : 79«) ==- ... az évi villamosenergia-termelés 
azzal az energiamennyiséggel lenne egyenlő, amelyet több, mint 4 milliárd tonna 
szénből nyerünk. (MCM-2 : 79.) —  Radnju može osnovati lice kője ispunjava uslove
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propisane ovim zakonom. (VSzATHL 1980.) ==- Műhelyt olyan személy létesíthet, aki 
eleget tesz a törvényben előírt feltételeknek, (uo.) -- Medntim,rezerve kője se 
mogji ekonomično iskorišcavati ... (MĆM-1 : 74.) ==- Azokat a széntartalékokat azon
ban, amelyeket gazdaságosan ki lehet használni ... (MĆM-2 : 74.) —  Skupština opš- 
tine može odlukom odrediti mesta na kojima ... (VSzATHL 1980.) ==- A községi képvi- 
selő-testület határozatában kijelölheti azokat a helyeket, ahol ... (uo.) —  Poslov- 
na prostorija (...) mora biti u mestu kője je odredeno kap poslovno sediste radnje. 
(VSzATHL 1980.) ==- Az üzlethelyiségnek (...) abban a helységben kell lennie, ame
lyet a műhely üzleti székhelyének jelölnek meg. (uo.) —  Nalazišta mrkog uglja"T 
ligpita eksploatisu se u veóoj meri u zemljama kője su siromasne kamenim ugljem ... 
(MCM-1 : 75.) ==- A barnaszenet és a lignitet azokban az országokban termelik ki na
gyobb mennyiségben, amelyek kőszénben szegélyek ... (MCM-2 : 75.) —  U akcionom prog
rami privredne saradnje precizirane su mere kője de nesvrstane zemlje preduzimati 
... (MĆM-1 : 56.) ==- A gazdasági együttműködés akcióprogramjában pontosan meghatá
rozták azokat^az intézkedéseket ? amelyeket az el^nem kötelezett országok foganatosí
tanak ... (MÖM-2 : 56.) —  Radník koji raT~bude ucestvovao u donošenju odluka a svo- 
je odsustvo od odluSivanja ne opravdava, snosiće odgovomost za neizvršenje svojih 
samoupravlj ackih prava. (I 423.: 4.) ==- Az a dolgozó, aki igazolatlanul nem vesz 
részt a határozathozatalban, felelősséggel tartozik önigazgatási jogai gyakorlásának 
elnulasztásáért. (uo.)

2. a szerbhorvát mondatnak van utalószava 
x To je onaj deo mosta koji se zove kapója. (AI-1 : 18.) ==- Itt van a hídnak 

az a része, amelyet kapunak neveznek. (AI-2 : 7 .)

Želio je isto što i ja: da govori. (TR 18.) ==- Ugyanazt akarta, amit én, be
szélni. (KIG 8.) —  ... prioritet imaju one mašine, kője imaju krajnjeg kupca. (I : 
424.: 2.) ==- ... azokat a gépeket kell előnyben részesíteni, amelyekre van vevő. 
(uo.) —  ... kad bi se izgradile hidroelektrane svuda gde je moguce ... (MCM-1 : 
79.) ==- ... ha mindenütt építenének vízerőművet, ahol csak lehetséges ... (MCM-2 : 
79.) —  ... treba proizvoditi one proizvode kője trziste može i hoce datog momenta 
da prihvati ... (I 430.: 5.) ==- ... azt kell gyártani, amit a piac az adott pilla
natban felvesz és befogad ... (uo.) —  Gušilo ga je to, pröslost, nešto što je is- 
tinski suvišno. (TR 19.) ==- Fojtogatta a múlt, olyasmi, aminek igazán nincs jelen
tősége. (KIG 8.) —  ... svi oni koji imaju interesa po navedemm pitanjima ... (I 
429«: 6.) ==- ... mindazok, akiket az említett kérdések érdekelnek ... (uo.)

b. utalószó nélküli vonatkozó mellékmondat
1. behelyettesíthető valamilyen utaiószó 

x Govor koji je ovaj siloviti čovek održao sakupljenim Ijudima iznenadio ih je 
jós vise od njegovog izgleda. (AI-1 : 30.) ==- A beszéd, amelyet az erőszakos ember 
az egybegyűltek előtt elmondott, még külső megjelenésénél is jobban meglepte őket. 
(AI-2 : 24.)

viti ^ ljenim



Alat koji su zidari dosada ostavljali na započetim krajnjim stubcima počeo je 
da se gubi i nestaje ... (AI-1 : 36.) ==- A szerszámok, amelyeket a kőművesek a meg
kezdett szélső pilléreknél ott szoktak hagyni, kezdtek eltünedezni ... (AI-2 : 3^*)
—  Reč je o predlogu tri osnovna samoupravna opšta akta koja ... (ÉGD 73.: 19.) ==- 
Három általános önigazgatási aktusról van szó, amelyek ... (uo.) —  Bakarae marjjaše 
kője su piadali za prevoz, ljudi su bacali na dno e m e  skele ... (AI-1 : 26.) ==- A 
rézraári^ROkat, amiket az átkelésért fizettek, az emberek a korrp fenekére dobták ... 
(AI-2 : lü.) -- ... posle državnog udara kojim je likvidirana 50-godisnja vladavina 
fás izma u zemlj i ... (MCM-1 : 53«; ==~ . » » az államcsíny után, amellyel felszámolták 
az 50 évig tartó fasiszta uralmat ... (MCM-2 : 53.) —  & početku su bili gordi na 
veliku zadužbinu koju treba da podigne vezir iz njihovog kraja. (AI-1 : 33.) ==- 
Kezdetben valamennyien büszkék voltak a nagy építkezésre, amelyet a nagyvezír éppen 
az ő vidékükön folytat. (AI-2 : 28.)

2. értelmező szerepű mondat 
x ... po imenu Seh-Turkanija, koji je bio veliki junak ... (AI-1 : 22.) ==- ... 

név szerint Seh-Turkanija, aki nagy hős volt... (AI-2 : 13.)

^h-Turkanija A ^eh-Turkanija

K bio je ----K  h<5s volt
junak ---- -r J

10001 Aksz J veliki ^  Aksz J nagy

U toku rata SAD su pružale vojnu pomoé u ratnom materijalu Sovjetskom Savezu, 
koji je podneo glavni teret rata ... (MĆM-1 : 54.) ==- A háború folyamán az USA ha- 
dianyag formájában katonai segítséget nyújtott a Szovjetuniónak, amely a háború fő 
terhét viselte ... (MCM-2 : 54.) —  U tim udubinama, kője su okrugle, a široke i du- 
boke kao oveći čanci ... (AI-1 : 21.) ==- Ezekben a mélyedésekben, amelyek kerekek, 
szélesek és olyan mélyek, mint egy-egy óriási tál... (AI-2 : 11.) -r Pri tóm, pro- 
izvodnja energije raste iz svih energetskih izvora, ősim dryeta kője sada ucestvuje 
sa manje od 1% u ukupnoj svetskoj proizvodnji energije. (MCM-1 : 73.) ==- Ilyen kö
rülmények között az összes energiahordozókból egyre fokozottabb mértékben folyik az 
energiatermelés, a fát kivéve, amely ma nem egészen l£-kal vesz részt az egész vi
lág energiatermelésében. (MCM-2 : 73.) —  Neokolonijalisticld odnosi, cjji je glav
ni cilj eksploatacija prirodnih bogatstava u biváim kolonijama ... (MCM-1 : 53.)
==- A neokolonialisztikus viszonyok, amelyeknek fő célja a volt gyarmatok természe
ti kincseinek kizsákmányolása ... (MĆM-2 : 53.) —  Velike rezerve nafte u^svetu na- 
laze se u uljevitim ili naftinim skriljcima, koji sadrže 8— 10$ nafte. (MÍM-l : 77«) 
==- Nagy olajtartalékok vannak az olajpalában is, amely 8— 10% kőolajat tartalmaz. 
(MCM-2 : 77.)

3. a főmondat egészére vonatkozó mellékmondat 
x Neka bude sto ce biti. (TR 17.) ==- Jöjjön, aminek jönnie kell. (KIG 6.)

K^-^jieka bude

! K2 ce biti . . f  
S&l gto aminek H ^  jönnie"A.^

... da se obezbede odredeni preduslovi (programi za računar) što je moguce oče- 
kivati od pocetka sledece godine. (I 424.: 4.) ==- ... biztosítani kell bizonyos e- 
lőfeltételeket (számítógépi programokat), amit a jövő év elejétől várhatunk, (uo.)
—  Imperij alističke sile nisu lakó napustale svoje kolonijalne posede, što se vidi 
iz činjenice da je raspadanje kolonijalnog sistema bilo praceno nizom kolonijalnih 
ratova. (MCM-1 : 53.) ==- Az inperialista hatalmak nem egykönnyen hagyták el gyar
matbirtokaikat, ami abból is látszik, hogy a gyarmati rendszer széthullását a gyar
mati háborúk egész sora kísérte. (MĆM-2 : 53.)

4. mellérendelt mondat szerepű vonatkozó kötőszós mondat 
Az efféle mondatokban a vonatkozó kötőszó teljesen fölösleges, a vele bevezetett



mondat voltaképpen nem alárendelt, hanem mellérendelt. Az ilyeneknél néha nincs is 
szükség kötőszóra, vagy ha kell kötőszó, akkor mellérendelő: és, de, ugyanis stb.

x I óva konferencia je pokazala da je pokret nesvrstavanja postao snaŽan fak
tor međunarodnih odnosa, bez kojeg se svetski problemi viáe ne mogu reáavati. (MŽM- 
: 56.) ==- Ez a konferencia is megkutatta, hogy az el nem kötelezettek mozgalma a 
nemzetközi viszonyok fontos tényezője lett, amely nélkül a világ problémáit többé 
nem lehet megoldani. (MĆM-2 : 56.) ==- nélküle

U subotü je održano otvoreno prvenstvo Ade u streljastvu na komé su učestvovale 
muške i ženske ekipe radnih organizacija. (I 429«: 7.) ==- Szombaton tartották meg 
Ada nyílt céllövő bajnokságát, amelyen a írunkaszervezetek férfi és női csapatai vet
tek részt, (uo.) ==- (vettek részt) rajta —  Najvažniji od tih paktova je Sevemo- 
atlantski pakt (NATO-p&kt), ciji su őlanovi: ... (MCM-1 : 54.) ==- E szerződések kö
zül legjelentősebb az Észak-Atlanti Szövetség (NATO), amelynek tagjai: ... (MĆM-2 
: 54.) ==- ennek tagjai —  Tóm prilikom doneti su odgovarajuci zaključci kője su u- 
glavnom prihvatili 1 Radnički savéti Osnovnih organizacija uđruženog rada. (I 433.:
1.) ==- Az ülésen (...) megfelelő határozatok születtek, amelyeket jórészt a társult- 
munka-alapszervezetek Munkástanácsai is elfogadtak, (uo.) ==- ezeket ... elfogadták
—  Poseban politički položaj u svetu ima NR Kína, koja je (...) priml^ena u UN tek 
1971. godine. (MCM-1 : 56.) ==- Különleges politikai helyzete van a világban a Kínai 
NK-nak, amelyet (...) csak 1971-ben vettek fel az ENSr-be. (MĆM-2 : 56.) ==- hiszen 
csak 1971“ben vették fel az ENSz-be

Ebből az utolsó példából jól látszik, hogy az alanyi ragozásnak tárgyassal való 
felcserélésével olykor nemcsak a vonatkozó névmás válik feleslegessé, hanem a mutató 
is. Az indoeurópai nyelvekben nincs lehetőség arra, hogy efféle kifejezésmódot al
kalmazzanak, a magyarban viszont az ige tárgyas alakja szükségtelenné teheti a névmá- 
sos megfogalmazást. .

Néha megtörténik, hogy a szerbhorvátról készült magyar fordításban más szerke
zet vagy mondat megfelelőjeként szerepel vonatkozó mondat. A szerbhorvát oldalon 
leginkább appozitívum vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet van (ezt az 
utóbbit a róla szóló részben tárgyaljuk), de előfordulhat mellérendelt mondat és 
jelzős szerkezet is: Sakupljeni ljudi naáli su se pred krupnim Őovekom, nezdravo 
crvenog lica i zelenih očiju... (AI-1 : 30.) ==- Az összegyülekezett emberek egy 
testes férfiú elđtt találták magukat, akinek egészségtelenül piros arcszíne és zöld 
szeme volt. (AI-2 : 24.) —  Odmaknute od mene, nevažne i nepotrebne, sve te stvari, 
ppmilane~u sebičnoj trci da se nešto ima i postigne u svijetu... (TR 18.) ==- Eltá
volodtak tőlem ezek a jelentéktelen és fölösleges tárgyak, amelyek a jólétért, az 
érvényesülésért folyó önző tülekedésben halmozódtak föl ... (KIG 7«) —  Zasto je to 
tako? - pitali smo direktora Sektora za ekonomiku (...), i on je dao sledeće objag- 
njenje: ... (I 426. : 5.) ==- Miért van ez így? - kérdeztük (...) az üzemgazdálko
dási szektor igazgatójától, aki erre a következő magyarázatot adta: ... (uo.) ==- 
és ő erre ... —  ... da de se od aktivnog igranja oprostiti najbolji rukometaš nase 
opŽtine i dugoppdišnji igrac, István Seke. (I 425.: 8.) ==- ... hogy ez alkalonmal 
fog az aktív játékkal felhagyni községünk legjobb kézilabdázója, Szőke István, aki
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sok éven át a csapat »oszlopos tagja volt, (uo.)
A vonatkozó mondatnak a szerbhorvátról magyarra való fordításban jelentkező 

transzformjai közül kétségtelenül a melléknévi igeneves szerkezet a legfontosabb. 
Mivel a vonatkozó szerkesztésmódnak a szerbhorvátbán igen szerteágazó a használata, 
magyar transzf ormj ai is sokfélék lehetnek. A melléknévi igeneves szerkezeten kívül 
gyakori transzf ormj a még mellérendelt mondat, különálló mondat és másfajta mellék- 
mondat, azt példázva, hogy a szerbhorvát nyelv nem csupán kimondottan vonatkozó sze
repben él vele.

A melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezet és a birtokos szerkezet mint 
magyar transzf orm a két nyelv közötti szemléletbeli különbségekkel magyarázható. A 
vonatkozó mellékmondatnak melléknévi igeneveshez hasonló szerkezet vagy birtokos 
szerkezet helyett való használata a magyarban nyelvhelyességi problémának tekinthe
tő. A határozós és az egyszerű minőségjelzős szerkezetnek transzformként való elő
fordulása szintén szemléletbeli különbségekre vezethető vissza, de nincs akkora je
lentőségük, mint az előbbieknek.

Természetszerűen a szerbhorvát vonatkozó mondatnak gyakran vonatkozó mondat a 
magyar megfelelője, elsősorban utalószavas. Az utalósző nélküli megoldások egy része 
nyelvhelyességi szenpontból kifogásolható (többnyire mellérendelt mondat helyett él
nek vele a fordítók, helytelenül mellérendelt mondatok összekapcsolására használják 
a vonatkozó kötőszót).

Azokban a fordításokban, amelyeknek a forrásnyelve a magyar, hasonló vonatkozó 
mondatok fordulnak elő, mint amikor a szerbhorvát a forrásnyelv. Ebben az esetben 
melléknévi igeneves szerkezetek, mellérendelt mondatok, másfajta mellékmondatok, mi
nőségjelzős szerkezetek stb., illetve utalószavas és utalószó nélküli vonatkozó mel
lékmondatok transzformálódnak vonatkozó mondattá. Magyar— szerbhorvát példaanyagunk 
terjedelme valamivel kisebb, mint a szerbhorvát— magyaré, de azért így is szemlél
tetni tudjuk a legfontosabb típusokat.

I. A szerbhorvát vonatkozó mondat másfajta szerkezet, mondat vagy mondatrész 
transzf ormj a
a. melléknévi igeneves szerkezet (a példaanyag a melléknévi igeneves szerke

zetről szóló részben, a 41— 42. oldalon van.)
b. mellérendelt mondat

x Esztikének volt egy kis körül zárt konyhaköténye, abban neki is szabad volt a 
konyhába kijönnie... (NL-1 : 7.) ==- Estika je imala jednu zatvorenu keceljicu, u 
kojoj je smela da üde u kuhinju. (NL-2 : 8.)

Szerbhorvátról magyarra való fordításkor viszonylag gyakran lehet mellérendelt 
mondat a vonatkozónak a megfelelője, a magyarról készült fordításokban viszont rit
kábban lesz mellérendelt mondatból vonatkozó. A jelenség nyilván azzal magyarázható, 
hogy a magyar mellérendelt mondatokból nemigen szűrhető ki vonatkozó viszony, ugyan
akkor azonban a szerbhorvát vonatkozó mondatok között sokszor mellérendelés rejtőzik,

c. melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezet 
x ... az eltolható tetejű asztal ... (NL-1 : 25.) ==- ... sto čija se g o m j a  

strana može pomicati ... (NL-2 : 27.)

Magyarról szerbhorvátra való fordítás
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Ebbe a csoportba tartozik az alábbi magyar névutó-mellékneves szerkezet és 
transzfornga is: Sziváci megtelepedése utáni első tanulmányaiban ... (BI-1 : 126.) 
==- U prvim studijama, kője je napisao posle doseljavanja u Sivac ... (BI-2 : 136.)

d. melléknévi igenévi v. melléknévi jelzős szerkezet v. jelző
* ... a közönség a lejátszódott változásokat alig vette tudomásul ... (BI-1 : 

89.) ==- ... publika jedva da je i uzela na znanje događaje koji su se odigrali ... 
(BI-2 : 97.)

A jelző szerepét leginkább melléknévi igenév tölt be, ritkábban melléknév, vagy 
esetleg főnév: Irodalmunk első szívdobbanásai (...) nem voltak mentesek zavaró kö
rülményektől sem. (BI-1 : 89.) ==- ... prvi otkucaji srca književnosti jugoslovens- 
kíh Madara nisu bili imuni od tlh okoLrosti, kője su ometale njen razvoj. (BI-2 :
97.) —  Megértettük a haladč, vajúdó idők szavát. (BI-1 : 129.) ==- Shvatili smo reč 
naprednog vremena kője se raáa. (BI-2 : 140.) —  ... pezsgést és elevenséget vittek 
az ébredező irodalmi életbe. (BI-1 : 100.) ==- ... uneli previranja i život u knji- 
zevni život koji je bio u fazi budénja. (BI-2 : 98.) —  ... a lepattant szilánkot 
... (MF-1 : l3.) ==- ... i komád §to je odbio ... (MF-2 : 12.) -- Ezt jelzik az írói 
állásfoglalások is... (BI-1 : 09.) ==- To dokazuju i stavovi kője su pisci zauzimali, 
(BI-2 .* 97.) —  Apokaliptikus látomásokat ír meg zsoltárhangú költeményeiben ... 
(BI-1 103.) ==- U svojim pesmama, ciji je tonalitet nalik na tonalitet psalmova, o- 
pisuje apokalipticke vizije ... (BI-2 : 111.) — ... a kisfiú, majd kamasz Páter é- 
lete köré... (BI-1 : 114.) ==- ... oko malog Petra, koji ulazi u pubertet ... (BI-2

e. határozó
x 1918 után a szellemi, irodalmi élet fentebb vázolt képlete érvényét veszítet

te. (BI-1 : 88.) ==- Navedena skica duhovnog života izgubila je svoju važnost u vre
menu kője je nastupilo posle 1918. godine. (BI-2 : 95.)
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II. A szerbhorvát vonatkozó mondat hasonló magyar mondatnak a megfelelője
a. utalószavas mellékmondat

1. a szerbhorvát mondatnak nincs utalószava



x Azt az embert, akinek vémyom volt a nadrágján, elbocsátották ... (NL-1 : 
==- öovek na Őijim pantalonama je nađena mrlja krvi, puáten je ... (NL-2 : 25.)

A ̂ čovek

: K nadena je

akinek
nyom

a nad- H 
rágján

na pánta- H 
lonama

čijim

* A mrlja

ksz
G krvi

... azok a neves és nagyszerű szerb írók, akik egyúttal ismerői és megértői a 
magyar irodai ónnak. (BI-1 f 121.) ==- ... izvornTšrpski pisci, koji poznaju madars- 
ku literaturu ... (BI-2 : 131.) ~  ... meghatározva azokat a területeket, amelyeken 
a magyar szellemi élet Jugoszláviában kifejtheti hatását ... (BI-1 i Ö7») ==“ Time^ 
su bile utvrdene i teritorije na kojima je mađarski duhovni život mogao da sprovodi 
svoj uticaj. (BI-2 : 95.) --Most, úgy látszik, Juszti néni adta le azt a jelet 
(...), ami a gyerekek jelenlétére emlékeztet. (NL-1 : 11.) ==* Sad je izgieda tetka 
Justi dala znak (...), koji upozorava na prisustvo deteta. (NL-2 : 13.)

2 . a szerbhorvát mondatnak is van utalószava 
x ... hova is tartoznak azok az írók, akik Jugoszláviában élnek és magyar nyel

ven írnak. (BI-1 : 90.) ==- ... komé pripadaju oni pisci koji žive u Jugoslaviji a 
pišu madarski. (BI-2 : 98.)

A .az írók

élnekx 

Jut > 1 -

akik

és írnak

=  72

H, Jugosz- H~ nyel-
láviá-
ban

magyar

a pišu

koj i u Jugos-
lavij i

madarski

... azt az aggodalmas arckifejezést vette föl, amellyel ő a bajt kerülgetni szok
ta. (NL-1 : 10.) ==- ... zadržala je onaj izraz lica kojim želi da odagna nevolju. 
(NL-2 : 12.) —  ... azt~a régi, hosszú könyvet, amelyikbe az időjárást meg a tanyások 
járandóságait írta. (NL-1 : 17.) ==- ... skinuo je onu stranu, duguljastu svesku u ko- 
ju je upisivao stanje vremena i potraživanja salaških radnika. (NL-2 : 19.) —  ... a ~  
zok a csápok azonban, amelyekkel ő a bajt kerülgetni szokta. (NL-1 : 10.) ==- ... oni 
pipci koj ima je napipavala svet nisu se imogo radovali. (NL-2. : 13.) —  ... azzal a 
szeles rokongyerekkel, aki folyton az úr körül hallgatózott... (NL-1 : 7.) ==- ... s. 
onim vetropirastim roaakom koji se uvek maje oko gospodina... (NL-2 : 9«)

b. utalószó nélküli mellékmondat
1. behelyettesíthető valamilyen utalószó 

x Illemtudóan cipelte ide-oda a sámliját, s tisztelte a határokat, amelyeken túl 
a felnőttek jámak-kelnek a maguk sámlijával és a maguk babájával. (NL-1 : 6.) ==- 
Pristojno je nosala tamo-amo svoju šamlicu i poštovala granice preko kojih odrasli i- 
du sa svojim šamlicama i lutkama. (NL-2 : 8.)

(Az ágrajz a következő oldalon található!)
A kis kapu, amin bement az ember, egy nagyobb, mozdulatlan kapuba volt befoglal

va ... (NL-1 : 10.) ==- Mali kapidžak na koji se ulazilo bio je u^Lavljen u veću, ne- 
pokretnu kapiju ... (NL-2 : 12.; —  ... a lapos, tunya, közönyös síkságot, hol nem a 
pálmafát (...) lehet látni ... (BI-1 : 123.) ==- ... i ravnu, tromu, ravnodusnu rav- 
nicu, gde ne mogu da se vide palme... (BI-2 : 134.) —  Volt egy külön játéka is, ame
lyet csak itt volt szabad nézegetnie. (NL-1 : 12.) ==- Imala je i jednu naročitu ig-



tisztelte K^ooštovala
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ken túl mz

' T ^ranice 

i í ^ ]
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račku koju je sarao ovde smela da razgleda. (NL-2 : 14.) —  De lassan benne is dol
gozni kezdtek a részletek, amik a könyvekből kimaradtak. (NIrl : 25.) ==- Ali lagar
no su počele i u ruoj da dejstvuju pojedinosti kakvih u knj igama nije bilo. (NL-2 :26.)

2. értelmező szerepű mondat 
x Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. 

(NL-1 : 5.) ==- Prva stvar koja je Estiku navela na raoniáljanje bilo je nešto kao
smešno. (NL-2 : 7.)

A ^dolog 

J 'az^lső ütött

ami na H 
razmisljanje

... a szabadkai Bácsmegyei Napló, amely a tízes években a legjobban szerkesz
tett vidéki lap volt. (BI-1 : 80.) ==- ... subotički Bácsmegyei Napló (...), koji 
je desetih godina bio najbolje uredivani list u provinciái. (BI-2 : 96.) —  ... a 
tarló, amelyen a gyerek az utolsó nap az állatot zavarta ... (NL-1 : 25.) ==- ... 
stmjika na koju je deőak poslednji pút isterao stoku ... (NL-2 : 27.) —  ... az e- 
resz, amely alatt a baromfiak hiába várták aznap a szemet ... (NL-1 : 25.) ==- ... 
streha ispod kője živina uzalud čekala z m a . .. (NL-2 : 27.)

3« másfajta vonatkozó kötőszós mellékmondat 
x ... az apa, ahogy a gyerekéért jön ... (NL-1 : 24.) ==- ... otac koji dolazi 

po sina ... (NL-2 : 26.)

ahogy

^ptac

K jön

H a gyerekéért

Ezért kezdett mesélni a napról^ amint tűzvörösen bukkan elő a gyümölcsös sötét
je mögül ... (VZ-3 : 53.) ==- Zato je poceo da prica o suncu, kője je vatreno crve- 
no iskrsavalo iza tame vocnjaka. (CM 185.) —  ... az ágya fölött pedig egy huszárt 
lehetett látni, amint a kardjával előre nutat... (NL-1 : 19.) ==- ... a Iznad njenog 
kreveta videó se husar koji jaše na konju i upire sablju napred... (NL-2 : 21.)

Különlegesjesetek

Időnként olyan transzfoimációkra is sor kerül, amikor a magyar vonatkozó mellék- 
mondat a szerbhorvát fordításban nem hasonló mellékmondatot, hanem jelzői értékű hát
ravetett határozós szerkezetet, appozitívumot, birtokos szerkezetet stb. eredményez.



x Esztikének is föl szokta olvasni anyuka kártyáit, amiket a Tátrából írt... 
(NL-1 : 22.) ==- I Estiki je čitala mamičine karte s Tatre ... (NL-2 : 24.)

Az összehajtott újság már ott van a hamutálca mellett, amelyiken egy porcelán
pipa van keresztben. (NL-1 : 26.) ==- Presavijene novine vec leže do pepejjare s 
porculanskom lulom u sredlni. (NL-2 : 28.) —  Vannak pálmáiás olajfái “melyek pa
radicsomi tájaknak tetszenek. (SzYK 80.) ==- Njegove palme i masline llčne na rajs- 
ke predele. (SzYK 81.) —  ... ha a kép (...) nem egyezett pontosan azzal, amit a 
figurák állása mutatott. (VZ-1, IK 223.) ==- •.. ako se slika (...) m j e  sasvim pok
lapala sa položajem figura. (CM 141.)

A magyarról szerbhorvátra való fordításban leginkább a magyar melléknévi ige
neves szerkezet transzformálódik vonatkozó mellékmondattá. Gyakoribb még a mellék
névi igenévi v. melléknévi jelzős szerkezetnek, ill. jelzőnek szerbhorvát vonatko
zó mondat eredetijeként való előfordulása is. Magyar mellérendelt mondatból, mellék
névi igeneveshez hasonló jelzős szerkezetből v. határozóból ritkábban lesz vonatko
zó mondat a szerbhorvát fordításban (ez utóbbinak a létrejöttében stilisztikai moz
zanatok is közrejátszottak).

Magyar vonatkozó mondatnak leginkább vonatkozó mondat a szerbhorvát megfelelő
je, de a transzformjai közt találhatunk más szerkezeteket is (hátravetett határozós, 
birtokos stb.). Azoknak a megoldásoknak egy részén, amelyekben a szerbhorvát mondat
nak is van utalószava, interferencia-hatást lehet megfigyelni, ti. olyan mondatban 
is megnarad az utalószó, amelyben a szerbhorvát nyelvszokás szerint nincs rá szük-

A vonatkozó mellékmondatról szóló rész végén elmondhatjuk, hogy egy olyan ana
lizáló nyelv esetében, mint a szerbhorvát, teljesen érthető a vonatkozó szerkesztés
mód nagy elterjedtsége, mint ahogy a szintetizáló hajlamú magyar nyelvben is termé
szetes a melléknévi igeneves szerkezet kedvelt volta. Persze, az a körülmény, hogy 
a magyar számos közlendőjét szintetizált alakban fejezi ki, még nem jelenti, hogy 
nincs szükség analizáló formákra, így vonatkozó mellékmondatra sem. Igenis kell a 
magyarban a vonatkozó mondat, de nem olyan gyakran és nem annyiféle szerepben, mint 
a szerbhorvát bán és több más indoeurópai nyelvben. A magyar nyelvnek nem lehet érde
ke, hogy jól bevált szintetikus formáit indokolatlanul analitikus formákkal cserél
je fel, és ne csak akkor használjon analitikusan szervezett mondat szerkezet eket, a- 
mikor tényleg szüksége van rájuk.

a Tátrából

írt
>

ség.



A jelzői értékű 

hátravetett határozós szerkezet

A melléknévi igeneves szerkezeteknek a jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezet is fontos transzfornyuk. Ez a jelenség azonban Inkább fordításban nyilvá
nul meg, kevésbé magában a nyelvben, mivel a jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezetnek a magyarban való használata meglehetősen korlátozott.

A mai magyar nyelvben a ragos főnév és a határozószó., számos esetben elszakad 
eredeti határozói szerepétől és jelzői funkciót tölt be. A jelzői értékű határo
zót hagyományosan melléknévi igenév kapcsolja a főnévi alapta^oz (pl. a kosárban 
levő alma), kapcsolódhat azonban közvetlenül is. Ilyenkor vagy a magyar jelzős szer
kezetek szórendjét követi (iskolába menés), vagy pedig, idegen mintára, az alaptag 
mögé kerül (hozzászólás a vitához).

A határozó nem mindig kapcsolódhat közvetlenül az alaptaghoz. A melléknévi ige
neves szerkezetnek egyszerű jelzős vagy hátravetett jelzős szerkezetté való átalakí
tása olykor akadályba ütközik. Pl. a kosárban levő alma nem transzformálható kosár
ban almává, és az alma a kosárban forma is problematikus. A Megettem az almát a ko
sárban nbndat nem egyenértékű a Megettem a kosárban levő almát mondattal. Az els6 
mondatból nem derül ki egyértelműen, hogy a kosárban helyhatározó a tárgy helyére 
utal-e vagy pedig az alanyéra. Szokványosabb jelenség ugyan, hogy az alma van a ko
sárban, nem pedig az almát evő személy, de a mondatból az olvasó erre az utóbbi es
hetőségre is következtethet.

Az indoeurópai nyelvekben a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek 
használata nem okoz különösebb problémát, mondatban és mondaton kívül is jól megáll
ják a helyüket. Pl. Darin aber liegt die einzige Garantie für die Zufriedenheit des 
Menschen.; illetve: Gleichungen mit Unbekannten.

A magyarban a hátravetett határozót jelzőként igen nehéz bekapcsolni a mondat- 
szerkezetbe, mivel nyelvünkben a határozó és_az alany, vagy a határozó és a tárgy 
között nincsen szerves mondattani viszony. ^ Ezek a mondatrészek rendszerint úgy 
kapcsolódnak egymáshoz, hogy ha a határozó és a főnévi alaptag között valamely mel
léknévi igenév vagy melléknév közvetít. A jelzős szerkezetben bővítményi ragként 
szereplő határozó már szervesen kapcsolódhat a mondat szerkezetébe, nem okoz félre
értést, mert jelöltté vált a határozó és az alany, ill. a határozó és a tárgy viszo
nya.

A mai magyar nyelvérzék a határozót következetesen az igei állítmányhoz köti, 
nem pedig az alanyhoz vagy a tárgyhoz. Voltaképpen erre a tényre vezethető vissza a 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet használhatóságának korlátozottsága. A 
hátravetett határozónak jelzőként való szerepeltetése a finnugor nyelvek szenpontjá- 
ból nem eredményez olyan szerves mondat szerkezetet, mint az indoeurópai nyelvekben.
A következő német mondat angol és szerbhorvát változatában is szerepel jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet: Unter den Beitragen aus dreissig Landem waren auch 
inposante zeitgenössische Lehmbanten. ==- Amoung the contnbutions from 30 countrieB 
were inposing contenporary clay buildings. ==- Medu.. eksponatlma iz trideset zemalja~~ 
bile su i inpozantne savremene građevine od glina. -- Magyar megfelelőjük semni- 
képpen sem ez: A kiállítási tárgyak között harminc országból irrpozáns jelenkori a- 
gyagépítmények is voltak. Ha a harminc országból határozót az állítmányhoz kapcSolt
nak fogjuk fel, megváltozik a mondat értelmei Kiderül, hogy mind a harminc ország ál
lított ki agyagépítméryeket, de ez nem felel meg a valóságnak. Azok között a kiállí
tási tárgyak között, amelyek harminc országból valók, vannak agyagépítméryek is —  
ezt tartalmazzák az indoeurópai mondatok, és ezt kell közölnie a magyarnak is. Megfe
lelőbb az alábbi fordítás: A harminc országból való kiállítási tárgyak között inpo- 
záns jelenkori agyagépítmények is voltak. -- A felszíni szerkezetben az indoeurópai 
nyelveknek inkább megfelel a mellékmondatnak esetviszonnyá való átalakítása, a finn
ugor nyelveknek pedig a participiumos transzföm.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet az indoeurópai nyelvekben egészen



közönséges kifejezési forma. A latinban többnyire cselekvést jelentő főnevekkel 
kapcsolatban és génitivus partitivus helyett használatos. Jellegzetes típusa az ab- 
lativusban álló elöljárós főnévvel alkotott szerkezet: Comnentarii de bello Gallico.
A franciában elsősorban praepositiós főnév szerepel jelzőként: la langue de civili- 
sation (világnyelv), la table de nuit (éjjeliszekrény), la faute d ,orthographe (he
lyesírási hiba), la boite aux lettres (levélszekrény), la chambre a coucher (háló
szoba), la robe de mariée (menyasszonyi ruha) stb. A szerkezet német neve: das 
prapositionale Attribut, die Zweitsondergrösse. Pl. dér Hűt auf dem Kopf (a fejen 
levő kalap), dér Altér sunt erschied zwischen Kindem (a gyermekek közötti korkülönb
ség), die Reise um die Erde (a föld körüli utazás), die Schiffe auf dér Donau ^a 
Dunán levő hajók) stb. Olasz példák: carta da lettere (levélpapír), una notizia da 
comunicare (közlendő hír), spagetti col pomodoro (paradicsomos főtt tészta), arti- 
colo sullo sport (sportról szóló cikk), casa in citta (a városban levő ház), cetrio- 
li sotto aceto (ecetes uborka), il piano di sopra (a felső emelet) stb. Az elöljáró
val ellátottr-főnév az oroszban is gyakran előfordul jelzőként (illetőleg „kiegészí
tődként ).115

A szerbhorvátban eléggé szerteágazó a használata, padežna sintacma, predložni 
atribut vagy predloško-padežna sintagma u funkciji atributa a neve: voda iz buna-
ra (kűtvíz), predeo pred mora (tengerparti táj), uéenik u privredi (ipari tanuló), 
devojka s plavim očima (kék szemű lány), mladić vedre naravi (vidám természetű fia
talember) , kuőa s balkonom (erkélyes ház), pút za Osijek (az Eszékre vezető út), 
vrata od kuce (a háznak az ajtaja), odgovor na pitanje (a kérdésre adott felelet) 
stb.

Az indoeurópai nyelvekben a jelzői értékű hátravetettJiatározó használata gyak
ran az analizáló sajátság egyik megnyilvánulási formája. ' Ezt jól lehet szemlél
tetni francia példákkal. Az analizáló francia nyelvvel szemben a német szintetizáló, 
a fogalmakat egy szóba igyekszik tömöríteni, ahelyett hogy felbontaná őket:

—  la salle de bain —  das Badezinmer —  (fürdőszoba)
—  la serviette de toilette —  das Handtuch —  (törülköző)
—  la chemise de nuit —  das Nachthentí —  (hálóing)
—  la brossé á dents —  die Zahnbürste —  (fogkefe)
—  la salle á manger —  das Speisezimner —  (ebédlő)
—  le café au lait —  dér Milchkaffe —  (tejeskávé)
—  la nappe de table —  die Tischdecke —  (asztalterítő)
—  le verre á eau —  das Wasserglas —  (vizespohár)
—  le bureau de poste —  das Postamt —  (postahivatal)
—  le nőm de famille —  dér Familienname —  (vezetéknév)
—  un honme diétát —  dér Staatsmann - (államférfi)
—  l’affiche de théátre —  dér Iheaterzettel —  (színlap)
—  le thé de 5 á 7 —  dér Fünfuhrtee —  (ötórai tea)
—  la maítre d 5 hő tel —  dér Oberlcellner —  (főpincér)
—  la pigpée de main —  dér Hándedruck —  (kézszorítás)
—  un article de tété —  dér Leit art ikel —  (vezércikk)
—  1* agent de police —  dér Schutzmann —  (rendőr)
—  la machine á cuodre —  die NShmaschine —  (varrógép)
—  le chemin de fér —  die Eisenbahn —  (vasút)
—  le doigt du milieu —  dér Mittelfinger —  (középső ujj)
—  un coup d*oeil —  dér Augenblick —  (szempillantás)
—  le clair de lune —  dér Mondscheln —  (holdfény) stb.
A lista kifejezéseit, ill. szavait értelmező magyar szavak nagy része arról ta

núskodik, hogy a magyar nyelv is gyakran szintetizál. Azt is megállapíthatjuk, hogy 
egyes indoeurópai jelzői értékű hátravetett határozós szerkezeteknek szóösszetétel a 
magyar transzf ormj uk. Pl. le verre a eau = vizespohár, le café au lait = tejeskávé, 
voda iz bunara = kútvíz stb.

Nyelvünkben a jelzői értékű határozó hátravetése újabban (a XIX. és a XX. szá
zadban) terjedt el. Addig csak igen ritkán éltek ezzel a megoldással, leginkább az 
ősi finnugor módszert alkalmazták, a határozót igenévvel kapcsolták a főnévi alaptag
hoz. Erre a célra főleg a lét ige jelen idejű melléknévi igenevét (a valót és a levők) 
használták. Az effajta szerkezetek már legelső nyelvemlékeinkben is előfordulnak.

A melléknévi igeneves szerkezetekkel egyidejűleg, de szórványosabban olyan szer



kezetek is megjelentek, amelyekből hiányzik az igenév. Már a Halotti Beszéd szerző
je is használt való nélküli szerkezetet: es oggun neki rnnhi uruzagbele utót. Ha
sonló kihagyásos igeneves szerkezetek a kódexekben is találhatók: Babillomba vite- 
letiglen (MUnchK.), gyermeknek halóttaybalol fel tamadasarol (JókK) stb. Ezekben a 
szerkezetekben a határozó még nincsen hátravetve, megtartotta a jelzőkre jellemző 
szórendet. A főnév felé közvetítő igenév hiánya nem annyira feltűnő bennük, mert 
alap tagjuk igéből képzett főnév. A deverbális főnevekben némi igés vonás iSqtalálha- 
tó, nem feltétlenül szükséges, hogy igenév kapcsoljon hozzájuk határozót.

Az igenév nélküli jelzői értékű határozó néha a magyar jelzős szerkezetek szó
rendjétől eltérően (valószínűleg a latin, majd később a német nyelvű szövegek hatá
sára) a főnév mögé került. Ilyen hátravetett határozók is felbukkannak kódexeinkbeni 
felmagaztatasat soc vdoben (BécsiK.); Isrl,nek kimenetiben egiptombol (AporK.) stö.
Ez a szórendi változás a finnugor nyelvek közül csak a magyarban következett be. Az 
ősi finnugor szórendi szabályhoz, az addigi nyelvszokáshoz képest a jelzői értékű 
határozónak a hátravetése egészen újnak, szokatlannak bizonyult. Mik voltak ennek a 
jelenségnek az indítékai, miféle szükséglet kielégítését igyekezett szolgálni?

Az idegen hatás közrejátszása vitathatatlan. Viszont pusztán a latin és a német 
szövegek interferenciája nem szolgál elegendő magyarázattal ahhoz, hogy a hátrave
tett határozók fennmaradását indokoltnak tekintsük. Az idegen hatás önmagában még 
nem idézhette elő a finnugor jelzői szórend általános érvényének és állandóságának 
a módosulását. Hámori Antónia szerint a szintaktikai eltolódásnak az a folyamata, 
amelyet a jelzői értékű hátravetett határozó esetében tapasztalhatunk, idegen hatás
tól függetlenül is végbemehetett nyelvünkben. Ugyanakkor ezeknek a szerkezeteknek a 
terjedését az értelmező szórendjének az analógiája is támogathatta. A jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet meghonosodását annak a felismerése is elősegítette, 
hogy nyelvünknek új kifejezési formára volt szüksége.

Az indoeurópai nyelvekben a határozóknak jelzővé válása szintaktikai eltolódás 
útján megy végbe. Ha az idegen példáknak a magyar szórendre való hatásán kívül a 
nyelvben magában lejátszódó szintaktikai eltolódást is figyelembe vesszük, könnyeb
ben megmagyarázhatjuk a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet kialakulását 
és elterjedését. A szintaktikai eltolódás útját Hámori a következőkben látja: 1. Az 
alany, a névszói állítmány, a tárgy stb. után álló ragos vagy névutós főnév, ill. 
határozószó eredetileg határozói szerepet töltött be, az állítmány bővítménye volt: 
Érzett még valami haragot irántuk. 2. A későbbiek során a határozó lassan elszakadt 
az állítmánytól, és az előtte levő főnévhez tapadt (egyes, gyakrabban használt for
dulatokban), de határozói jellegét még nem vesztette el egészen: A haragot irántuk 
még érezte. 3* A szintaktikai eltolódás folyamatának végén a határozó teljesen el
szakadt az állítmánytól, jelzővé válva2külÖnféle kapcsolatokban szerepelt: Haragját 
irántuk nem tudta teljesen elfojtani.

Efféle folyamat valóban lejátszódhatott a magyar nyelvben, de az szerintünk i- 
gen kétséges, hogy az így kialakult szerkezetek analógiája jobban hatott volna a fej
lődésre, mint az idegeneké. Az indoeurópai nyelvekben a szintaktikai eltolódás egé
szen más természetű lehetett, mint az, amelyet a magyarban következtetünk ki, hiszen 
az indoeurópai nyelveknek a hozzá szükséges adottságaik is mások (esetrendszer, elöl
járók stb.). A magyar nyelv ragozó volta kevésbé kedvez a jelzői értékű határozó hát- 
ravetésének. A határozórag korántsem alkalmas annyira a főnévi alaptaghoz való kap
csolódás jelölésére, mint az elöljáró.

Ami az értelmező szórendjének az analógiáját illeti, bizonyára elősegítette a 
határozó hátravetésének elterjedését, habár maga az értelmező másként viselkedik, 
mint a jelzői értékű hátravetett határozó (felveszi alaptagjának ragját; az azonosí
tó értelmező felcserélhető az értelmezett szóval stb.). Valószínűbbnek látszik a 
hangsúlyos birtokos jelzőnek a példája, abból a meggondolásból is, hogy ragja erede
tileg határozórag volt.

Legtöbbet nyom a latban az a mozzanat, hogy nyelvünknek új kifejezési formára 
volt szüksége. A régi magyar nyelvben a jelzői értékű határozó leginkább a való ige- 
név segítségével kapcsolódott a főnévhez. A nyelv fejlődése során egyre gyakrabban 
kezdték el használni a való-val alkotott szerkezeteket. A sok való nehézkessé, körül
ményessé, egyhangúvá tette a közlést, megpróbálták elhagyni. Geleji Katona István és 
Földi János is ezt tanácsolja. Pápai Sámuel viszont az melléknévképz<3 használatát
ajánlja, segítségével kell jelzői szerepre alkalmassá tenni a határozót. A nyelvújí



tás éveinek közhangulata kedvezett a melléknevesített határozók terjedésének. A va
lók száma valamelyest csökkent ugyan, de nem sikerült a várt eredményt elérni. A hi
ányos melléknévi igeneves szerkezeten és az képzővel átalakított szerkezeten kí
vül a hátravetett határozós szerkezeteket is mindinkább használni kezdték a monda
nivaló tömörebb kifejezésére. *

A jelzői értékű határozó idegen mintára való hátravetésének a divatját többen 
bírálták (elsőként Verseghy, az élő fonnák kedvelője), de olyanok is akadtak, akik 
mellé álltak (Brassai Sámuel, Imre Sándor stb.). Kezdetben üldözte a szerkezetet 
Szarvas Gábor és Simonyi Zsjgnond, később azonban türelmes magatartást tanúsítottak 
iránta. Nem ítélik el eleve a használatát a XX. századi nyelvművelők, Nagy J. Béla, 
Dengl János, Kertész Manó stb. sem. Ma már nem folynak viták a jelzői értékű hát
ravetett határozós szerkezet szükségességéről. Idegen eredete ellenére számos eset
ben szinte nélkülözhetetlen kifejezési formája nyelvünknek, különösen ha szintakti
kai viszonyítás nélkül (pl. címekben) használjuk. Olykor viszont zavart okoz a meg
értésben, ezért ilyenkor mellőzzük használatát.

A szerkezetnek címekben való használata
A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet használatában különbséget kell 

tennünk a szintaktikai viszonyítás nélküli és a szintaktikai viszonyításos esetek 
között. Vagyis, nem mindegy, hogy a szerkezet mondaton kívül vagy mondatban fordul-e 
elő. Egyrészt, mondaton kívül gyakrabban szerepel, mint mondatban, és kevésbé prob
lematikus a használata.

Címben a hátravetett határozó sokszor szükséges, sőt elkerülhetetlen: Levél a 
hitveshez, Vihar az egyenlítőn, Törökvilág Magyarországon, Bevezetés a nyelvtudonóny- 
ba, Harc a Nagy úrral, Ének a pesti ligetről, Dal prózában, Rózsák az államügyésznek, 
Hunok Párizsban, Búcsú a fegyverektől stb. Mennyivel nehézkesebbek lennének ezek a 
címek, ha melléknévi igeneves szerkezetté alakítanánk át őket: A hitveshez szóló le
vél, Az egyenlítőn kitört vihar, A Magyarországon levő törökvilág, A nyelvtudomány
ba való bevezetés, A Nagyúrral folytatott harc, A pesti ligetről szóló ének, A pró
zában írt dal, Az államügyésznek küldött rózsák, A Párizsban élő hunok, A fegyverek
től való búcsú stb.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek címekben v. felsorolásokban 
való használata nemcsak azért zökkenőmentesebb, mint mondatban, mert itt nincsen 
-szükség más szerkezethez való mondattani viszonyításra, hanem azért is, mert az önma
gában szereplő hátravetett határozós szerkezetet az olvasó rendszerint hiányos mon
datnak fogja föl. Mondjuk, ha egy újságcikk címében az áll, hogy Döntetlen a ranga
dón, nem arra gondolunk, hogy a rangadón elért döntetlenről van szó, hanem inkább ar- 
ra, hogy döntetlen volt az eredmény a rangadón. A rangadón szót nem jelzőnek látjuk, 
hanem egy hiányos mondat határozójának. A dolog kapcsolatba hozható a van (vannak) 
igei állítmány nélkül alkotott mondatok kérdésével.

Vajon a határozószói vagy ragos-névutós névszói állítmány (Kinn a bárány., Feje 
fölött holló. stb.) ugyanolyan jellegű-e, mint az igazi névszói állítmány (Szelíd a 
bárány., A fejem ugyanakkora.)? Az igazi névszói állítmány a mondatnak mindenféle 
módú és idejű változatában állítmány marad. Pl. Nagy a bánata.; Nagy volt a bánata.; 
Nagy lett volna a bánata.; Nagy lesz a bánata, stb.). A Kinn a bárány mondat a Kinn 
van a bárány mondatnak rövidebb változata. A kinn csak bővítménye, helyhatározój a , 
a van állítmánynak, n ... a kinn tömörebb változatban is lényegében határozó értékű 
mondatrész, de itt másodlagosan és alkalomszerűen még a mondatban ki nem tett van 
(ritkábban vannak) igei szónak a jelentését is magában hordozza, s így a teljes kinn 
van helyhatározós igei állítmányi alaptagú szerkezet mondattani szerepét ellátja. Ha 
aztán külön igei állítmány utal a mondatban a létezés fogalmára (idejére és módjára), 
akkor a határozónak nincs meg az imént jelzett alkalmi szerepbeli többlete.” 5

Noha a határozó bizonyos mértékig ellátja a létige funkcióját, mégsem pótolja 
teljesen az elmaradt állítmányt. A megmaradt konstrukcióból mindig utal valami a hi
ányzó részre.

Efféle hiányos mondatok is előfordulnak cíniben. Rendszerint a lét igei állítmány 
hiányzik belőlük, azonban a hiányzó részben egyéb ige is szerepelhet. Ezeket a monda
tokat természetesen nem szabad összetéveszteni a jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezetekkel: Befejező szakaszban az előkészületek (MSz, 1979* febr. 2.: 3*) —



Mérlegen a szakszervezet nunkája (T XI.: 503.: 3 0  —  Közös erővel a megoldásért 
(MSz, 1979« febr. 2.: 6.) —  Csővezeték a pancsovai és a temesvári vegyipari kombi
nátok között (MSz, 1979. aug. 12.: 6.)

Sajátosak azok a szerkezetek, amelyekben a hátravetett határozó igéből képzett 
főnévi alaptag mellett áll. Az ilyen szerkezeteknek címben való használata ellen nem 
emelhetünk kifogást, mondatban viszont inkább melléknévi igeneves, minőségjelzős 
vagy birtokos szerkezettel helyettesítsük őket: Kőolaj kitermelés az OPEC-tagállamok
ban (MSz, 1980. dec. 21.: 4.) —  Találkozások Titóval (MSz, 1977- dec. 21.: 4.) —  
Izraeli támadások Libanonban (MSz, 1980. dec. 21.: 4.) —  Alkalmazkodás a szükségle
tekhez (K XI.: 572.: 7.) —  Számítás hordágyon (H-l : l49.) —  Tüzelés menet köz
ben (H-2 : 31.) —  Hozzájárulás az igazságos és tartós békéhez (K XI.: 572.: 3.) —
A sík részhalmazainak leképzése centrális szimmetriával (PP 265.) —  Belgrádi közép- 
iskolások pusztítása Palicson (MSz, 1979. szept. 30.: 15.) —  A hordágy átjuttatása 
különböző akadályokon (H-l : 151.).

Ha a jelzői értékű határozónak nincs bővítménye, vagyis közvetlenül az alaptag 
után áll, tömör címet eredményez: Orvos a családban (MSzR X.: 9 . 1  8.) —  Játék az 
almával (MSzR VII.: 26.: 16.) —  Tiltakozó levél az ENSz-hez (MSz, 1980. dec. 21.:
4.) —  Torta a Seherezádéból (MSz, 1977. dec. 21.: 7.) —  Tyúk a szélben (MSzR VII.: 
29.: 10.) —  Emberek a menetoszlopból (HNR III.: 5.: 3«)

Ha egyébként nem bonyolult, az a szerkezet is elfogadható cíimek, amelyben a 
határozónak jelzője van: Képek a családi életből (HNR III.: 13.: 10.) —  Kapcsolatok 
a helyi közösségekkel (T XI.: 503«: 2.) —  Néhány szó a matematika nyelvéről (PP 8.)
—  Maxwell elmélete az elektromágneses térről (DP 18.) —  A kormunisták tevékenysége 
a politikai rendszerben (K XI. : 572.: 7.) —  Kézikönyv a középiskolák II. osztálya 
számára (PRDM 1.) —  Diverziók a közlekedési vonalakon (H-2 120.) —  Következetesen 
a közgyűlés meghatározta úton (MSz, 1979. aug. 24.: 19.) —  A Tanjug budapesti tudó
sítójának levele a Magyar Szóhoz (MSz, 1980. dec. 21.: 4.) —  A költő és hallgatósá
ga az antik Görögországban (MSz, 1977. dec. 21.: 7.)

Néha a címben található jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet annyira 
erőltetett, szokatlan vagy esetlen, hogy nemcsak akkor célszerű más szerkezetté át
alakítanunk, amikor mondatba helyezzük, hanem egyébként is: Feladatok 51-56-ig (DP 
58.) ==- 51— 56. feladat v. 51— 56-ig terjedő feladatok v. Feladatok (51— 56.) —  
Védelem a gyújtó harceszközök ellen (H-l : 111.) ==- A gyújtó harceszközök elleni 
védelem —  Constantin Brancusi: Szobor vakok számára (DJB 89.) ==- Vakoknak való 
szobor.

Az alábbi szerkezeteknek az a közös vonásuk, hogy a jelzői értékű hátravetett 
határozós szerkezet alaptagja birtokos jelző. Az a körülmény viszont, hogy a birtok
szó a hátravetett határozó és a birtokos jelző között helyezkedik el, félreértésre 
adhat okot, ti. azt a látszatot keltheti, hogy a határozó a birtokszónak a bővítmé
nye. A félreértés elkerülése végett előre kell hoznunk a határozót, nyilvánvalóvá 
kell tennünk, hogy melyik szóhoz tartozik: Az alapvető gazdasági kategóriák fogalma 
a társultmunka-szervezetben (PRDM 89.) ==- A társultnunka-szervezetben levő alapvető 
gazdasági kategóriák fogalma —  Bármely szög cosinus- és sinusfüggvénye az egységsu
garú körben (JRC 125«) ==- Az egységsugani körben levő bármely szög cosinus- és si
nusfüggvénye.

Azokat a címeket is át kell alakítani, amelyekben a hátravetett határozós szer
kezet birtokos szerkezet helyett áll. Sokkal érthetőbb lesz a szöveg, ha visszaállít
juk az eredeti birtokviszonyt: Az első 365 nap a gyermek életében (MSz, 1978. febr.
4.: 20.) ==- A gyermek életének első 365 napja —  Eszközök a zsinórszerű gyújtásra 
(H-2 : 73«) A zsinórszerű gyújtás eszközei —  Akcióprogram a Vajdasági Konminis- 
ta Szövetség fejlesztésére, eszmei-politikai felkészítésére, káderbeli és szervezeti 
kiépítésére (K XI.: 572.: 1.) ==- A Vajdasági Koimunista Szövetség fejlesztésének, 
esanei-politikai felkészítésének, káderbeli és szervezeti kiépítésének akcióprogram
ja.

Az is előfordul, hogy a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet azért vá
lik fölöslegessé, mert a cím egy szóval is szabatosan kifejezhető: Tanfolyam a szak
ma elsajátítására (T XI.: 503«: 4.) ==- Szaktanfolyam



Mondatban szereplő

jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek
Hátravetett határozók mondatban is előfordulnak. Mivel a szintaktikai viszonyí

tás szempontjából néha problematikus a használatuk, nem mindig élhetünk velük. Más
részt viszont vannak olyan jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek, amelyek 
hasznos szerepet töltenek be a fogalmazásban, mert hosszú és bonyolult mondatfűzést 
tesznek feleslegessé.

A szerkezetnek mondatban való szerepeltetése elsősorban akkor indokolt, ha a 
határozó nem szakadt el teljesen az állítmánytól, tehát nem csupán jelzői értéke 
van. Rendszerint akkor is élhetünk vele, ha alaptagja -ás, -és vagy egyéb képzős, 
cselekvést jelentő főnév. Nagyon fontos továbbá a hátravetett-határozó szórendje és 
hangsúlyossága; általában szófaját is figyelembe kell venni.

Az a hátravetett határozó, amely nem szakadt el teljesen az állítmánytól, af
féle átmeneti kategóriának tekinthető. Egyes határozók a szintaktikai eltolódás fo
lyamatában nem váltak egészen jelzővé, hanem félig határozónak maradtak meg. Az i- 
lyen határozót ugyanúgy érezhetjük az állítmányhoz tartozónak, mint amennyire jel
zett szavához. A jelenség arra enged következtetni, hogy a főnév után álló határo
zónak jelzővé válása ma is élő folyamat. A szintaktikai eltolódás közbülső fokán ál
ló határozó általában nem teszi nehézkessé a közlést, félreértést sem okoz. ' A ha
tározói és a jelzői funkció közötti átmenetiség figyelhető meg az alábbi mondatból: 
Meglátta a kocsit a ház előtt.

A cselekvést jelentő főneveknek azért lehet könnyebben hátravetett határozó a 
jelzőjük, mert bizonyos igenévi jellegük van. A hozzájuk kapcsolódó határozók nem 
vesztik el eredeti funkciójukat, más természetűek, mint a nem igenévi jellegű főnév
hez járuló határozók. Mondattani szerepüket az igenévi szó jellegének kétarcúsága 
teszi problematikussá. Ha a határozóhoz illő szófajú és alakú alárendelt rész igéből 
képzett fölérendelt rész után található, kissé jobban megjnarad határozói szerepe, 
mint annak, amelynek nem igéből képzett főnév az alap tagja. Pl. Váratlanul érte a ki
hívás a párviadalra. A párviadalra hátravetett határozó seranilyen kapcsolatban sincs 
az érte állítmánnyal, viszont a kihívás főnév alapigéjéhez viszonyítva teljes értékű 
határozó (párviadalra hív ki). Jelzői szerepe itt kevésbé szembeötlő, nem érthető 
félre, és nem tűnik idegenszerűnek.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet leginkább a mondatban elfoglalt 
helye folytán kelt zavart a megértésben. Legkevésbé akkor van vele baj, ha a mondat 
elején található. Állhat a mondat végén is, de csak ha nem túl testes (tehát ha nin
csen sok bővítménye). Nem célszerű a mondat belsejében elhelyezni. Pl. Szerette 
volna elmondani véleményét a dologról barátjának. ==- Szerette volna barátjának el
mondani véleményét a dologról.

Abban az esetben sem okoz gondot a használata, ha hangsúlyos a hátravetett ha
tározó (az értelmezőhöz és a birtokszó után levő birtokos jelzőhöz hasonlóan). I- 
lyenkor rendszerint szünetet tartunk a főnévi alaptag és az utána következő határo
zó között. A szünetet gyakran vessző jelzi. Pl. Hozott neki orvosságot, fejfájás el
len. —  A költői nyelvben is előfordul, hogy a mondat nyomatéka-teszi szükségessé a 
jelzői értékű határozó hátravetését: Lepedőt sugárból terített rá a hold. “

Nem mindegy, hogy a határozó ragps főnév, névutós főnév vagy határozószó. Jel
zői értékű hátravetett határozó szerepére legalkalmasabb a határezószó. Nem bontja 
meg a mondat logikai egységét, és nem okoz megértésbeli zavart. Ennek ellenére 
ritkán használják. A legelterjedtebb a ragos főnév használata. Van, amikor elfogadha
tó szerkezetet alkothatunk vele, és az is előfordul, hogy téves kapcsolásra ad lehe
tőséget. Legkevésbé használható a névutós főnév. Sokkal kézenfekvőbb megoldás, ha 
névutó-mellékneves szerkezetként illesztjük a mondatba, vagyis a jelzői értékű hatá
rozót az alaptag elé tesszük. Pl. Gyorsan elmúlott az izgatottsága előadás előtt.
==- Gyorsan elmúlott az előadás előtti izgatottsága.

A jelzői értékű hátravetett határozó egyaránt minden stílusrétegben nem alkal
mazható. A legváltozatosabb formában élhetnek vele a költők és a tudósok. A versek
ben és az értekező prózában a szokatlan képzettársításoknak szokatlan nyelvi forma 
felelhet meg. Kevésbé alkalmas kifejezőeszköze viszont a szépprózának, a sajtó nyel
vének, a rádió és a tv műsorának, a tanári beszédnek stb. ^



Szinte minden határozófajta körében előfordul. A leggyakoribb a helyhatároző 
hátravetése. Nem ritka a jelzői értékű célhatározó, állapothatározó, eredethatáro
zó, részeshatározó sem. Szórványosán jelzői értékű okhatározó, számhatározó, módha
tározó és eszközhatározó is akad. ^

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet alaptagja leginkább alany vagy 
tárgy, de lehet határozó vagy birtokos jelző is. Sajátosak azok a határozói alaptagú 
alakulatok, amelyekben a hátravetett határozó -bán, -ben, -n vagy egyéb ragos főnév, 
alaptagja pedig -val^ -vei ragos,főnév. Ezeket a szakirodalom összekapcsolt állapot- 
határozók néven tartja számon. Szerintünk inkább jelzői értékű hátravetett hatá
rozós szerkezetnek lehet őket tekinteni. Egyrészt nagyon eltérnek a többi összekap
csolt határozótól (pl. az értelmezőszerű alakulatokból lett összekapcsolt határozók
tól). Ez utóbbiakat könnyen szét lehet választani egymástól, anélkül, hogy a határo
zói viszony minősége megváltozna. Az összekapcsolt állapothatározókat nem választ
hatjuk úgy szét, hogy a szerkezet tagjai külön-külön is kapcsolódhassanak az állít
mányhoz. Pl. Szemüveggel az orrán szaladt ki az utcára. A szemüveggel szaladt ki 
tárahatározós szerkezet, az orrán szaladt ki pedig logikátlanság. Nemcsak ez mutat- 
ja, hogy jelzői értékű határozóról van szó, hanem az is, hogy az efféle alakulatokat 
melléknévi igeneves szerkezetté lehet átalakítani. Pl. kalappal a fején ==- a fején 
levő kalappal, fejjel lefelé ==- lefelé tartott fejjel, szatyorral a kezében ==- a 
kezében levő szatyorral, pénzzel a zsebében, ==- a zsebében levő pénzzel stb. A mel- 
.léknévi igeneves változat megmaradhat állapothatározónak (Lefelé tartott fejjel (11 
dögéit.), de lehet belőle társhatározó (A kezében levő szatyorral indult haza.), 
eszközhatározó (A zsebében levő pénzzel fizette ki a számlát.) stb.

Egyszerű hátravetett határozós szerkezetek
Az egyszerű jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek egy részében a hát

ravetett határozó közvetlenül az alaptag után áll, más részükben pedig egy vagy több 
jelző, állítmány vagy más mondatrész választja el tőle. Ez az eltávolodás csak la
zítja a határozó és a főnévi, alaptag közötti, egyébként sem túl szoros kapcsolatot. 
Ilyen szerkezet hiányos mondatban is előfordul. A hiányzó mondatrész rendszerint az 
állítmány; ha visszahelyezzük a mondatba, megtörténhet, hogy ezzel a jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet felbomlik, a hátravetett határozóból igazi határozó 
lesz.

a. a hátravetett határozó közvetlenül az alaptag után áll
1. az alaptag főnév 

x Mint jogtudós föltehette volna magának azt a kérdést, hogy miből áll ez a 
teljes jog a gyűlölködésre. (JM I.: 212.)

.K^áll

miből H

ez Jk teljes J2 H. a gyűlöl- 
ködésre

Az esetek egy részében cselekvést jelölő főnév tölti be az alaptag szerepét, az 
ilyen jobban magához köti a határozót: A nők sírva fakadtak, a gyerekek örültek az 
izgalmas éjjeli kirándulásnak a pincébe. (Dl 83.) —  Nem is hallotta az erős kopog
tatást az ajtón ... (CsI-2 783.)—  A belső ügyvitel felöleli (...) a gondoskodást 
arról, hogy ... (VSzATHL 1979.) —  Kis idő múlva megint hangzott az a gyanús kopog
tatás az ajtón ... (JM I.: 162.) —  Egészen költőhöz illő mentség lett volna (...). 
Bők a hölgyeknek, hódolat az eszmény iránt ... (JM I.: 312.)

Az alábbi példákban egyéb főnév szerepel alaptagként: A leves a tűzhelyen (...) 
árasztotta magából a (...) köménymag szagát. (CsI-2 : 788.) —  Hosszú lesz az út 
visszafelé, J e m e j !... (Cl 5^.) —  ... az ősember leghitelesebb kortársa, a hajdani 
társbéríő~~a barlangokban ... (MM, IK 137«) —  Én nem merem magamra vállalni a fele
lősséget érte. (JM I.: 182.) —  A korábbi tartózkodó viszont közöttük új váltotta 
fel. (Dl 94.) —  Ennél biztosan te leszel az úr a házban. (HJ 63.) —  A csendet az



irodában időnként hangos reccsenések szakították meg ... (Dl 6l.) —  ... azok a va
dász urak oda elöl arról beszélnek, hogy ... (JM I.: 314.) —  A térbeli forma (...) 
két alapvető módon jön létre: mint tömeg a térben s mint tér a tömegben. (DJB 18.)
—  Mi célja lehetett Balázs Ferinekja. résszel a szögesdróton ... (Dl 132.) —  Isme
ri ezt a nevet: Bagi Sándor, Becséről? (MRN 132.) -- ál vagyok, a Patakiné nénéd 
Kálnáról. (MHK 1177

2. összekapcsolt állapothatározóként funkcionáló szerkezet 
x A horoggal a szájában esett vissza ezúttal a lábasba. (Dl 56-7.)

^visszaesett

a horog- H-, H~ ezúttal H, a lábasba
gal ~ ^  *

a szájában

... s amíg a patikában ácsorgott kezében a recepttel... (HJ 62.) —  ... egy e- 
sős napon újsággal a kezében állított be Balázs Feri asztalosműhelyébe. (Dl 109.) —  
... kérdezte Csilla áíhitatosan, de valami nyugtalan rezgéssel a hangjában. (NI-2 : 
226.) —  A sofőr utána ment, és kisvártatva Dedával a vállán lépett elő a kukoricás
ból. (Dl 128.) —  Az anya felemelkedett, némán hazafelé indult, Sandrival a karján. 
(NI-2 : 45.) —  Tavasszal a virágoskertben gyomlálgatott, télen a havat lapátolta 
piros kendővel a fején ... (HJ 59«) —  Ekkor a mérges, szikár szolga visszatért egy 
másik, még nagyobb papír-csomaggal a hóna alatt. (Cl % . )

3. hiányos mondatban levő szerkezet 
x —  Magam is élő szemenmel láttam... T .egy hollót

—  Mit te golyhó?
—  Hát egy hollót a tornyon. (MHK 14.)

a tornyon H .
J

Ők meg ki-be bújkálnak benne, mint az egerek a szárkúpban. (CsI-2 : 788.) —
... akárcsak a palacsintatészta a pléhen, úgy futotta be a kékes láng az egész utat, 
amerre ment. (MHK 11.)

b. A hátravetett határozó el van távolodva az alaptagtól
1. az alaptag főnév, és egy vagy több jelző választja el a hátravetett ha

tározótól
x A tüzelés mozgó célokra előretartással történik. (H-l : 83.)

J mozgó

Az előkészületek az olaszországi útra javában folytak. (Dl 91«) —  ••• ez elég 
rövid idő, tekintettel a feladatok sokaságára ... (ŰTH-4 : 16.) —  ... az eljárás 
egyes személyek ellen különválasztható. (VSzATHL 1979.) —  Adjon neki naponkint egy 
órai oktatást a magyar nyelvtanból. (JM I.: 234.) —  ... az ócska redőnyös hintó a 
vén szürke négyessel már ott várt a kapu előtt... (JM I.: 167.) —  Az ETA magára 
vállalta a felelősséget mindkét merényletért. (MSz, 1979. febr. 2.: 3.) —  Paran
csoljon velem excellenciád —  mondta Korcza úr; ismét nyújtva a dohánydobozt az il- 
latos véki dohánnyal. (JM I.: 165.) —  A távolabbi kilátások szerint továbbra is 
változékony lesz az~idő délutáni csapadékkal. (ÖTH-1 : 11.) —  Kálmán folytatta a 
rózsaszínű álmot véres árnyaival. (JM I.: 213.) —  Terus magánosan élt abban a kis 
szoba-konyhás lakásban az udvar végén, ahonnan ... (HJ 58.) —  ... beszélget vele a 
beiratkozásról a középfokú szakirányú oktatás tagozataira. (ŰTH-4 : 3 0  —  ••• nőtt 
a forgalom a nem szocialista országokkal is. ( M N 35.: 29.: 2.)



Néha a jelzőkön kívül kötőszó is beékelődik a hátravetett határozó és alaptagja 
közé: Tekintettel azonban a befogó közelítő értékére... (JRC 109.)

2. igei állítmány van a hátravetett határozó és az alaptag között 
x ... vagy egy beteg porontyát megszántad a bölcsőben, vagy egy elejtett szóval 

a védelmére keltél... (JM I.: 143.)

A cikk néhány fiatalember szökéséről szólt az idegenlégióból. (Dl 110.) —  ... 
legény cimborát is fog az Annáék utcájából ... (VP, MME 78.) -- ... a hatvanas évek 
derekán rezolúciákat hoztunk a folyó gazdasági politikáról. (PRDM 84.) —  Végül át
tekintést láthatunk az idei nyári képzőmQvészeti eseményekről is. (MSzR VII. : 28.:
8.) —  Egyébiránt porrpás könyvtára is van a grófnak, ritka kéziratgyfljteménnyel... 
(JM I.: 217.) —  S^bályos arca volt, nyílt és egyenes vonásokkal. (ZL 6.")

Az igei állítmány kettévágja a hátravetett határozós szerkezetet, és ha a hatá
rozó jelentése összhangban van az állítmány jelentésével, fel is oldja.

3. hiányos mondatban levő szerkezet 
x Katinka volt. A szép asszony, azokkal az igéző szemekkel. (JM I.: 180.)

Senmi sem jutott eszébe. A hosszú beszélgetések se e^-egy nevezetes pör előtt 
... (MRN 124.) —  És aztán ez az igézo arc, az ifjúság hamvával 1 (JM I.: 07.) — • 
Barakkok füstölgő kéményekkel. (DJ7 IK 55.; —  Játékfilm, utána vita a látott film 
alapján. (HNR IV.: 51.: 9«) —  Nagyon gyarló darab, névtelen szerzőtől, ki azóta se 
jött magát felfedezni. (JM I.: 127.) --Igazán furcsa dolog ezzel a lóval. (MHK 15.)
—  Magas tiszt, aranykeretes szemüveggel, kezében papírlap ... (DJ, IK 55.)

Pusztán idegen eredete miatt a jelzői értékű hátravetett határozót nem kifogá
solhatjuk. Egyébként is makacsul ellenáll a rá irányuló támadásoknak, bizonyos te
kintetben hozzá is szoktunk a használatához. Noha az esetek zömében át lehet alakí
tani melléknévi igeneves vagy más szerkezetté, mellékmondattá stb., mégsem célsze
rű, hogy mindenhonnan kisöprűzzük.

Mint más nyelvi jelenségek helyességét, ezét is több szenpontból kell megítél
nünk, mindig figyelembe véve az adott szövegkörnyezetet. Ugyanaz a típusú szerkezet 
az egyik mondatban helyes lehet, a másikban pedig helytelen. Pl. Szereti a virágot 
a vázában.; de: Megszagolta a virágot a vázában.

Az a legfontosabb, hogy megfeleljen a közlés céljainak, ne ködösítse el és ne 
tegye közönségessé, lapossá a mondanivalónkat. Akkor szükséges fellépnünk használa
ta ellen, ha kétértelműséget vagy értelmetlenséget idéz elő, és ha helytelenül al
kalmazva nehézkessé, döcögőssé, sutává teszi a mondatot.

Általában nem ajánlatos jelzői értékű hátravetett határozós szerkezettel élni 
akkor, amikor a határozónak senmiféle kapcsolata sincs az állítmánnyal, kizárólag a 
főnévi alaptagfroz (alany, tárgy, határozó, birtokos jelző) tartozik. Pl. Grigor 
Prlicsev chridi költő és tanító (...) síkraszáll az anyanyelv használatáért (...) 
az iskolákban. (MSzR IX.: 1.: 8.) ==- ... síkraszáll az anyanyelvnek az iskolákban 
való használatáért. Mivel a határozót rendszerint odaértjük az állítmányhoz, az ef
féle mondat könnyen érthetetlenné vagy félreérthetővé válik, de a mondat logikai 
egysége is megbomlik. Ha a hátravetett határozó nem tartozik valamiképpen az állít
mányhoz is, nem tud beilleszkedni a mondat egészébe, nehezíti vagy egyenesen akadá
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lyozza a közlés gördülékenységét.
Azok a szerkezetek is könnyen megbonthatják a mondat logikai egységét, amelyek

ben a hátravetett határozó eltávolodott az alaptagjától. Az alábbi mondatban a hát
ravetett határozó nemcsak jelzője miatt távolodott el a főnévi alaptagtól, hanem a 
közbeékelődött igei állítmány miatt is: A történet egy is ztriai horvát család vi
szontagságairól szól az olasz megszállás alatt. (HNR IV.: 51.: b.) Nehézkessége és a 
téves kapcsolásra való eshetőség miatt a mondatot célszerű átfogalmaznunk: A törté
net arról szól, hogy egy isztriai horvát család milyen viszontagságokat élt át az o- 
lasz megszállás alatt.

Az egyszerű jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek koherenciája —  
mint láttuk —  különböző mértékű. Azok a szerkezetek érvényesülnek a legjobban, ame
lyeknek a tagjai közvetlenül egymás után állnak. Ha távolabbra kerülnek egymástól, 
főleg pedig ha igei állítmány kerül közéjük, jelzői vonásuk elhalványodik, megköze
lítik a valódi határozókat. Ez azonban kétélű dolog. A mondat gördülékenyebbé válik, 
ugyanakkor pedig megnő a téves kapcsolás lehetősége. Az igei állítmány után követke
ző határozót igen nehéz függetleníteni az igei jelentéstől, az ilyen határozónak 
csak ritkán domborodik ki jelzői szerepe.

Más szerkezettel kombinált jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezetek

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet gyakran birtokos szerkezetnek 
a része, melléknévi igeneves szerkezettel is együtt szokott szerepelni, elvétve pe
dig melléknévi igeneveshez hasonló szerkezettel, vonatkozó mellékmondattal, hiányos 
melléknévi igeneves szerkezettel stb. is kapcsolatba kerül.

A birtokos szerkezettel való kombináció leginkább úgy jut kifejezésre, hogy a 
birtokos szerkezetnek és a hátravetett határozós szerkezetnek azonos az alaptagja. 
Néha a birtokos jelző a határozós szerkezet alaptagja. Az is előfordul, hogy a jel
zői értékű hátravetett határozós szerkezet alaptagjának is, és determinánsának is 
van birtokos jelzője. Egyes szerkezetekben a birtokos jelző nincs kifejtve, de oda 
lehet érteni. Mindezek a szerkezetek arról tanúskodnak, hogy a jelzői értékű hátra
vetett határozó bonyolultabb megfogalmazást tesz elkerülhetővé, ha birtokos szerke
zethez társuló melléknévi igeneves szerkezetet helyettesít.

I. A birtokszó a hátravetett határozós szerkezet alaptagja
a. a birtokos jelző ki van fejtve

x A teheráni rádió közölte, hogy Irán kész megszervezni az iszlám küldöttség 
látogatását a hadszíntérre. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.)
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Az asszonyka sírni tudott volna, amint látta az ura küszködését a hóban (CsI-2 
: 782.) —  Az egészségügyi teendőkre illetékes tartományi igazgatási szerv (...) 
figyelenmel kíséri a fertőző betegségek megjelenését a tartományban... (VSzATHL 
1982.) —  A kvantumfizika sikeresen megmagyarázta az atom stabilitását az alapálla
potban. .. (DP 55.) —  Már negyven éve vagyok a Szitárék Jemeje a domboldalrólI (Cl
40.) —  Ugyanolyan merev tekintettel hallgatta meg Kapa és Minyó beszámolóját is az 
eseményekről. (Dl 132.) —  Ezzel (...) még jobban hozzájárul az észak-bácskaiak tá
jékoztatásához a szabadkai és a környékbeli eseményekről. (MSz, 1979. febr. 2.: 7.) 
-- Albert herceg felügyeletével megkezdik a fiatal tr<5nörökös felkészítését felelős 
hivatására. (MSzR VII.: 21.: 4.) —  ... akkor az adott pillanatban kevesebb pénz 
marad a lakosság élet színjének növelésére az elkövetkező időszakban. (PRDM 96.) —



Egyre többen töltik itt el évi szabadságukat, felismerve Radenci jótékony hatását az 
egészséges szervezetre is. (MSzR IX.: 1.: 19.) —  A logaritnustáblát felhasználjuk 
(7..) a rmperus meghatározására ismert logaritmusából. (JRC 98.) —  Ott lehetett meg
tudni az újdonságokat (...), Agónak, a híres fiskálisnak valamelyik heves és dühös 
kirohanását a hatalmas rokon ellen. (HSK, IH 224.)

b. a birtokos jelzó nincs kifejtve 
x Mutatványait a kerékpáron a járókelők hangos nevetéssel jutalmazták. (Dl 124.)

ma az irodában példaszerű volt. (JM I.: 152.) — Balázs Perinek meg kellett emelnie 
a fejét, hogy követhesse röptét a levegőben... (Dl 56.) —  Körülményes dolog lett 
volna részletesen elmesélni a mesternek helyzetét a házban, viszonyát a lakókhoz...

II. A birtokos jelző a hátravetett határozós szerkezet alaptagja 
x Csökönyösen várta a napot, visszatérésének napját a fővárosba... (Dl 114.)

x ... szó lesz (...) általában a balett kérdéséről hazánkban ... (MSzR VII.:
28. : 8,) —  ... a gyám elmulasztotta a felügyelet gyakorlását a fiatalkorú felett 
... (VSzATHL 1980.)

III. A hátravetett határozós szerkezet (láncolatos) birtokos szerkezetet kap
csol másik birtokos szerkezethez 

x Szép nagy ház a bíróság épülete Dolina piacának közepén. (Cl 45.) Ha a mon
datban hátravetett határozós szerkezet helyett melléknévi igeneves szerkezetet hasz
nálnánk, nehézséget okozna a -nak, -nek rag megfelelő elhelyezése: Szép nagy ház a 
bíróságnak Dolina piacának közepén levő épülete.

Elismerően szóltak az új-zélandi bankok szerepéről stabilizációs programunk 
pénzügyi támogatásában. (MSz, 19Ö1. jan. 24.: 3.) —  A holt munka elve kedvezően 
hat a dolgozó gazdaáági és szociális biztonságának erősödésére is a társult munka 
folyamatában. (PRDM 97.) —  ... mintha (...) csak egy pillanatra figyelne oda, csa- 
kis udvariasságból, Benedek szavaira a kánikula keserveiről. (MRN 123.) —  ... s a 
rablott virágcsokor orgazdai elhelyezése az imádat tárgyánál... (JM I.: 143.) —
Az amerikai kormányzat döntése a neutronbomba gyártásának megkezdéséről ... (ÖTH-1 
: 4.) —  Az aktív keresők száma a népgazdaság egészében valamivel több (...) volt, 
mint 1977-ben. (MN 35.: 29.: 1.)

Persze, nem mindig indokolt, hogy melléknévi igeneves szerkezet helyett hátra
vetett határozós legyen az efféle alakulatokban. Pl. A belső ügyrendi szabályzat
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Fütyülök rá, érti, hogy mi a véleménye a képességeimről! (MRN 126.) —  Szorgal-
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(...) szabályozza (...) a nyilvánosság tájékoztatását a szerv munkájáról... (VSzATHL 
1979*) ==~ ••• a nyilvánosságnak a szerv munkájáról való tájékoztatását...

A birtokos szerkezettel kombinált hátravetett határozós szerkezetet olykor mel
lékmondattal cserélhetjük fel. Pl. Szovjet és amerikai tudósok közös kutatásokkal 
próbálják megállapítani a zsírok szerepét a szív vérellátási zavarainak kialakulásá
ban —  a szívizominfarktus megfékezésére. (Sz, 19Ö0. jan. 31- * 11.) ==- Szovjet és 
amerikai tudósok a szívizominfarktus megfékezése céljából közös kutatásokkal próbál
ják megállapítani, hogy milyen szerepük van a zsíroknak a szív vérellátási zavarai
nak kialakulásában.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet időnként birtokos szerkezetet 
szorít ki a helyéből, de helytelenül: A termesztést egyes veteményeséi teljes mér
tékben gépesítettük... (TI 46.: 8.) ==- Egyes vetemények termesztését teljes mérték
ben gépesítettük... —  Obura az első funkcionárius a letűnt Andn-kormányzatból, akit 
elítéltek. (MSz, 1981. jan. 24.: 2.) ==- Obura a letűnt Amin-kormányzat első olyan 
funkcionáriusa, akit elítélték. —  Ismertesd a legfőbb ellentmondásokat az önigazga
tású szocialista társadalom építése során! (FRDM 59.) ==- Ismertesd az önigazgatású 
szocialista társadalom építésének legfőbb ellentmondásait!

Ha melléknévi igeneves szerkezettel kombinálódik a jelzői értékű hátravetett 
határozós szerkezet, akkor rendszerint halmozott vagy többszörös igeneves szerkeze
tet old fel egyszerűvé. Ez a feloldás azonban nem mindig segíti elő a közlés érthe
tőbbé válását, mert olykor téves kapcsolásra ad lehetőséget: a hátravetett határozót 
ugyanúgy az állítmányhoz köti az olvasó, mint a mondat funkciós szinten levő határo
zót.

a. a kétféle szerkezetnek közös az alaptagja
x A vadászmódra való tüzeléskor megállás nélkül a következő módon járunk el... 

(H-l : 75«) ==- a megállás nélküli vadászmódra való tüzeléskor

Az idegen befolyástól való mentesülés a tájékoztatásban minden el nem kötele
zett és fejlődó ország elsődleges feladata... (MSz, 1979. okt. 12.: 3.) —  ••• lát
szólag teljesen elhanyagolva a már összegyűlt békákat maga körül, melyek unatkozni 
látszottak. (Dl 56.) —  ... emberek (...), nadrág^zíjukba tdzött zsákmadzagokkal a 
derekukon. (CsI-1, IK 44.) —  ... szándékuk volt rámutatni (...) az ebből eredő sza
bad fejlődési lehetőségekre, mind a fejlett, mind a fejletlen országokban. (MSzR 
IX.: 1. : 12.) —  ... a kompozícióban egyensúlyba jut (...) a magból vaí5 tovább
terjeszkedés a külvilág felé s a határvonalas megállapodás. (DJB 40.)

b. A hátravetett határozó a melléknévi igeneves szerkezet alaptagja 
x ... különös tekintettel a nemrégi rendkívüli pártkongresszuson hozott határo

zatokra. (ŰTH-1 : 3.)

A szép hölgy hagyta futni a vadat ezzel az oldalába lőtt nyíllal. (JM I.: 204.)
—  Folyamatban van a vita a köztársaságok és a tartományok fejlettségi fokának fel
mérésére szolgáló tárgyilagos kritériumok megállapításáról. (MSzR VII.: 29.: 10.) —  
... ennek a csoportnak a tagjai hajtottak végre több diverziós akciót és terrortáma
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dást az USA-ban levő jugoszláv képviseletek ellen az elmilt évben. (MSz, 1979- febr.
?.r tí'.i---------------

Az alábbi példák azt igazolják, hogy a hátravetett határozós szerkezetet nem 
mindig érdemes mellékmondat rövidítésére használni. Zsúfoltsága és túlzott tömörsége 
miatt az ilyen szerkezet inkább nehezíti, mint elősegíti a megértést: Mindez csak 
részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja a káros jelenségek teljes és 
gyors kiiktatása a Macedón Szocialista Köztársaságban albán tannyelven folyó oktató
nevelő tevékenységből. (K, 1981« júl. 24.: 5.) ==- ... amelyek célja, hogy a Macedón 
Szocialista Köztársaságban albán tannyelven folyó oktató-nevelő tevékenységből tel
jesen és gyorsan kiiktassák a káros jelenségeket. —  Kormányunk jegyzéke külön kie
meli, hogy a belga kormány toleráns magatartása a jugoszlávellenes terrorcselekmé
nyek iránt a nemzetközi jog alapvető normáinak a megszegése. (ŰTH-2 : 7.) ==- ••• 
hogy a belga kormány a nemzetközi jog alapvető normáit szegi meg azzal a toleráns 
magatartásával, amelyet a jugoszláv terrorcselekmények iránt tanúsít.

Olykor pusztán szórendi változtatással is megoldható az indokolatlanul használt 
jelzői értékű hátravetett határozó kérdése: Kezdeményezést az Akadémia tagjává való 
megválasztásra társultnurika-szervezetek, más szervezetek és közösségek indíthatnak. 
(VSzATHL 1979-) ==“ Az Akadémia tagjává való megválasztásra társultmunka-szervezetek, 
más szervezetek és közösségek indíthatnak kezdeményezést.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet helyettesítésére a legalkalma
sabb a melléknévi igeneves szerkezet. Szerteágazó használatából az alábbiakban csak 
olyan eseteket mutatunk be, amikor egyéb javításra is szükség van: ... a kötvények 
a betétkönyvön növelik a betét összegét! (MSz, 1980. márc. 7«: 10.) ==- ... a kötvé
nyek növelik a betétkönyvön levő pénz összegét —  ... a községi képviselő-testület 
határozatot hozott a Községi Beruházási Alap eszközeinek átruházásáról egyes társult 
munka alapszervezeteinek. (VKHL 75«: 1^»« 96«) ==“ ••• a községi képviselő-testület 
határozatot hozott a Községi Beruházási Alap eszközeinek egyes társul tmunka-alap- 
szervezetekre való átruházásáról. —  Együttes erővel fejlesztjük a munka és az esz
közök szorosabb társítását a csiszolótermékgyártó iparban és a fémiparban... (I 
534.: 2.) ==- ... a munkának és az eszközöknek a csiszolótermék-gyártó iparban és a 
fémiparban való társítását...

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek egyéb szerkezettel (mellék
névi igeneveshez hasonló szerkezet, vonatkozó mellékmondat, hiányos melléknévi ige
neves szerkezet) való kombinációi főleg különleges voltuk miatt érdemelnek figyel
met: Erzsébet lak. Ezernél alig valamivel több lakosú falucska a Bega, a Tisza és az 
écskai halastavak ölelésében. (MSzR IX.: 1.: 8.) —  Kezdetben (...) átmenetileg ta
gadtuk a piac szerepet a szocialista jellegű gazdaságban ... (PKDM 83.) —  ... Namí
biában tovább folytat&ük a fegyveres harc a bányakincsekben gazdag, túlnyomórészt 
sivatagi országot megszállva tartó fajüldözők ellen. (HN, 19b 1. jan. 23.: 4.) —  ... 
akad hely a földön, ahol az embereket is irtják, mert valaki rájuk fogta, hogy kár
tevők. (NI-1 : 19*5 —  A film feketehumorral tűzdelt fantasztikus történet egy cso
daszerről, amely fiatalít... (HNR V.: 10.: 8.) —  ... a medve elől menekülés a vad- 
rózsabozőton keresztül az arcából chaldeai ábécélapot csinált. (JM I.: 320.)

Az alábbi névutó-mellékneves szerkezettel kombinált hátravetett határozós szer
kezet pusztán szórendi változtatással is átalakítható érthetőbb alakú szerkezetté:
... a községi képviselő-testület elfogadta a dolgozók szakképzettség szerinti elem
zését a község társult munka alapszervezeteiben T.. (VKHL 73«* 13«: 91.) ==- ... a 
község társultraunka-alapszervezeteiben dolgozók szakképzettség szerinti elemzését 
... —  Vállaljuk a megrendelt áru házhoz szállítását jutányos áron. (HNR III.: 13«:
11.) ==- Jutányos áron vállaljuk a megrendelt áru házhoz szállítását.

Olykor névutó-melléknéwel vagy képzős melléknévvel módosíthatunk az esetlen 
hátravetett határozós szerkezeten: A lapok időközben kézhez kapták a főbíró kihall
gatásáról a t»népi bíróság” előtt készült jegyzőkönyvet. (HN, 1981. jan. 23.: 4.) ==-
7.. a főbírónak a Mnépi bíróság” előtti kihallgatásáról készült jegyzőkönyvet. —
A harmadik napirendi pont keretében a községi képviselő-testület elfogadta a község 
és az iskolafenntartó közösség költségvetési bevételeinek alakulásáról szóló tájé
koztatót az év első kilenc hónapjában? (VKHL 73«: 13.t 91.) ==~ «.« elfogadta a köz- 
ség és az iskolafenntartó közösség költségvetési bevételeinek első kilenc havi ala
kulásáról szóló tájékoztatót.



Összetett hátravetett határozós szerkezetek

Ugyanannak a főnévi alaptagnak több határozói bővítménye is lehet, ezek általá
ban mellérendelt viszonyban vannak egymással, tehát halmozottak. Néha azonban külön
böző fajta határozók kerülnek egymás mellé. Az ilyenek között nincsen közvetlen kap
csolat, csupán a közös alaptag köti össze őket. Hozzájuk hasonló bővítményekkel a 
melléknévi igeneves szerkezetek körében is találkozhattunk. Alaptagjuk rendszerint 
cselekvést jelentő, deverbális főnév.

A jelzői értékű'hátravetett határozós szerkezet alaptagjának a halmozása is e- 
lőfordul, de jóval ritkábban. Egymással szervetlen viszonyban levő alaptagok nincse
nek, és mivel rendszerint mondatfunkciós szinten állnak, nagyon kicsi a valószínűsé
ge annak, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek.

Más szerkezetekhez hasonlóan a hátravetett határozósak is lehetnek többszörösek. 
Persze ez meglehetősen szórványos jelenség. Az indoeurópai nyelvekben egészen közön
séges dolog, hogy egy hátravetett határozós szerkezetet egy másiknak alárendelnek.
Ott akár, szerkezet láncot is létre lehet hozni (úgy, mint a birtokos szerkezetek ese
tében). * A magyar szövegben előforduló többszörös jelzői értékű hátravetett határo
zós szerkezetek nehézkesek, célszerű őket valamilyen módon felbontani (elsősorban az
zal, hogy egyiküket melléknévi igeneves szerkezetté alakítjuk át).

a. halmozás
~~ 1. halmozott bővítmények
* Maga a mese a postáskisasszonyról meg a tönkrement földesúrról tagadhatatla

nul szentimentális, meglehetősen sablonos is, hiszen... (HNR IX.: 16.: 15.)

A japán Nippon Steel Co. társaság közölte, hogy tárgyalásokat folytát acélgyár
felszerelés kiviteléről a Szovjetunióba és az NDK-ba. (MSz, 1979. aug. 24.: 7.) -- 
Majdnem ijesztő külsejű ember volt, torzonborz hajjal, tüskés lelógó bajusszal, szé
les bibircsós arccal... (MHK 7«) —  A hercegnő kövér, elhízott asszonyság volt, erő
sen fehér arcszínnel, s csigákba szedett szürke hajfürtökkel. (JM I.: 224.) —  A ta- 
karékosság érdekében tilos a klímaberendezések bekapcsolása az irodákban és a közin
tézmények helyiségeiben. (ŰTH-4 : ld.) —  ... tovább kell javítani a tanulók pálya-~ 
irányítását mind az általános, m m d  a középiskolákban. (N, 1980. máj. 29.: 8.) -- 
Kaján és szemérmes tudását a művészetről és a múvészéletről beleömlesztette a vére
sen fájdalmas dilettantizmus regényébe... (HNR III.: 5.: 2.) —  Csökkent a termelés 
rizsből, néhány ipari növényből és egyes szálas- és lédús takarmányfélékből. (MN 
35«: 29.: 1.) -- A film keserű, fanyar szatíra az emberi gyengeségről, gerinctelen- 
ségről, hazugságokról, a lelketlenségről. (MSzR X.: 3.: 12.)

2. halmozott alaptagok 
x Egy kis csont és mócsing a húshoz, hogy kiüsse a fontot. (JM I.: 208.)

Kálmánt pedig mindennap meglátogatták a legcsábítóbbak, a legveszélyesebbek a 
hölgyek között... (JM I.: 152.) —  Batyujával és csizmájával a vállán (...) lassan 
lépegetett Jemej a homályos lépcsőn felfelé. (Cl 46.)

b. szervetlen viszony
x Nini, még itt is van egy idézés a megyéhez csütörtökre... (MHK 16.)
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Az áruellátás 1978-ban élelmiszerekből (...) kiegyensúlyozott volt. (MJ 35«:
29.: 2.) —  ... Írjon a megyefőnökhöz felterjesztést egy arany érdemkereszt tárgyá- 
ban a bíró úr részére. (MHK 21.) —  A foglalkoztatottak száma a szocialista iparban 
éves átlagban 1 687 Í00 fő volt. (MN 35.: 29.: 1.)

c. alárendelés
* Az el nem kötelezett országok miniszteri értekezlete várhatóan értékelni fog

ja a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetet, különös tekintettel a mozgalom és az 
elnemkötelezettség politikájának erősödésére a háborús veszély megszüntetésében és 
a világbéke és biztonság fokozásában. (MSz, 1981. jan. 24.: 1.) ==- különös tekintet
tel a mozgalom és az elnemkötelezettség politikájának a háborús veszély megszünteté
sében, valamint a világbéke és biztonság fokozásában való erősödésére.
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A birtokos szerkezettel vagy melléknévi igeneves szerkezettel kombinált jelzői 
értékű hátravetett határozós szerkezet olykor bonyolultabb megfogalmazást egyszerű
sít le, de korlátai ugyanazok, mint az egyszerű szerkezeté: ha a hátravetett hatá
rozó eltávolodik alaptagjától, ill. ha az igei állítmányhoz kapcsolódva eredeti je
lentésétől igen eltérő jelentéssel lehet felruházni, akkor félreértést okozhat, za
varhatja a közlést.

Az összetett jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek általában nagy 
tértiét jelentenek a mondatban. Főleg a többszörös, tehát az egymásnak alárendelt 
szerkezetek, valamint az egymással szervetlen viszonyban levő határozók a nehézkesek, 
de a mellérendelt viszonyban levők sem mindig kedveznek a közlés érthetőségének.

Fordításban jelentkező transzformok

Az előzőekben már utaltunk rá, hogy a jelzői értékű hátravetett határozós szer
kezet használata inkább az indoeurópai nyelvekre jellemző, a magyar és a többi finn
ugor nyelv kevésbé él vele. Helyette inkább melléknévi igeneves, birtokos és más 
szerkezetet használnak. A participiumos,szerkesztésmód szervesen beleilleszkedik a 
finnugor nyelvek mondatszerkesztésébe, a hátravetett határozóval való mondat al
kotás viszont ezekben a nyelvekben nem hoz létre szerves mondatszerkezetet. A jel
zői értékű határozó az előtte álló névszóval ugyanolyan közömbös viszonyban van, 
mint például az alany a tárggyal.

A finnugor nyelvi logika a jelzői értékű hátravetett határozót általában való
ságos határozónak fogja föl, és az igei állítmányhoz igyekszik kötni. Ezáltal azon
ban igen gyakran megváltozik a mondat jelentése. Pl. Péter ivott az üvegből az ab
lakban. Az ablakban hátravetett határozót szinte magától értetődően kapcsoljuk az 
állítmányhoz, vagyis helyhatározónak véljük. Hol ivott Péter? Az ablakban. A beszé
lő szándéka viszont nem ez volt. Azt szerette volna közölni, hogy Péter abból az 
üvegből ivott, amelyik az ablakban van, illetve az ablakban levő üvegből.



A mondatban szereplő hátravetett határozós szerkezetet transzformálhatjuk mel
léknévi igeneves szerkezetté, így szervessé válik a két határozó viszonya. Az ige
név közvetít a jelzői értékű határozó és az alaptag között: Péter ivott az ablakban 
levő üvegből. Az igazat megvallva, még így is adódhat egy pillanatra némi félreér
tés, addig, amíg nem jutunk el az olvasásban az igenévig. Más szórend esetén nincs 
lehetőség félreértésre: Péter az ablakban levő üvegből ivott v. Az ablakban.levő ü- 
vegből Péter ivott. Természetesen ezek az utóbbi mondatok már mást jelentenek, mint 
az eredeti. Decentrikus transzformációval a Péter ivott az üvegből az ablakban vagy 
a Péter ivott az ablakban levő üvegből mondatot az alábbi mélyszerkezeti formára a- 
lakíthatjuk át: Péter abból az üvegből ivott, amelyik az ablakban van. Vagyis két 
mondatunk van: 1. Péter ivott az üvegből.; 2. Az üveg az ablakban van. Mindkét köz
lésnek, a jelzői értékű hátravetett határozósnak és az igenevesnek is a mélyszerke
zetében ugyanaz a mellékmondat található. A felszíni szerkezetben a mellékmondatnak 
esetviszonnyá való átalakítása (az üvegből az ablakban) inkább az indoeurópai nyel
veknek felel meg, a melléknévi igeneves szerkezetté való transzformálás viszont in
kább a finnugor nyelveknek (az ablakban levő üvegből).

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek mint a melléknévi igeneves 
szerkezet transzformjának a vizsgálatához eredményesen felhasználhatunk fordításo
kat. Az indoeurópai nyelvek közül a szerbhorvátot állítjuk szembe a magyarral. Szerb- 
horvátról magyarra, illetve magyarról szerbhorvátra fordított mondatokat és eredeti
jüket vetjük egybé. Az egybevetésből azt szeretnénk megtudni, hogy a szerbhorvát 
mondatban található hátravetett határozós szerkezetek milyen alakban jelentkeznek a 
megfelelő magyar fordításban, illetőleg hogy milyen magyar szerkezetekből lesz hát
ravetett határozós szerkezet a szerbhorvátra való fordítás során.

A célnyelvi szerkezetet a forrásnyelvi transzformjának tekintjük. A szerbhorvát 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek a magyarban megfelelhet melléknévi 
igeneves szerkezet, birtokos szerkezet, névutó-mellékneves alakulat, -ú, -ű képzős 
melléknévvel alkotott szerkezet, egyszerű melléknévi igenévi v. melléknévi jelzős 
szerkezet, mellékmondat stb. Ezek nemcsak szerbhorvát— magyar viszonylatban bukkan
nak fel, hanem magyar— szerbhorvát viszonylatban is. A magyar melléknévi igeneves 
szerkezetből sokszor éppen hátravetett határozós szerkezet jön létre a szerbhorvát
ra való fordításban.

A szerbhorvát nyelvben eléggé gyakran előfordulnak jelzői értékű hátravetett 
határozós szerkezetek. Ezekről így nyilatkozik a horvát irodalmi nyelv nyelvtanának 
kézikönyve: f,Uz iraenicu u bilo kojem rodu, broju i padežu može se uvrstiti prijed- 
ložni ili padežni izraz kao atribut. Oblik u koj emu je neki prijedložni ili padežni 
izraz uvršten kao atribut ne mijenja se, bez obzira na to sto se imenica kojoj su 
oni pridruzeni kao atribut deklinira. Zbog tóga se prijedložni ili padežni izraz i 
ne može mopfološki uskladiti s imenicom koja nu otvara mjesto u rečeničnom ustroj- 
stvu..." ^ A jelzőként használt elöljárós vagy esetviszonyos kifejezés tehát nem 
úgy viselkedik, mint az egyszerű jelző a szerbhorvátban sem, nem lehet egyeztetni 
az alaptaggal. Pl. Kuöa na brijegu proviruje iz,magle.; Iz kuóe na brijegu širio se 
dim.; 0 kucama na brijegu ispjevane su pjesme. Ellenben: Lepa knca proviruje iz 
magle.; íz lepe kuce sirio se dim.; 0 lepim kucama ispevane su pesme.

Szerbhorvátról magyarra való fordítás

A) A szerbhorvát hátravetett határozós szerkezetnek másfajta szerkezet, 
mondat vagy mondatrész a magyar transzformj a

A szerbhorvát mondatban levő hátravetett határozós szerkezetet a fordítók rend
szerint átalakítják más szerkezetté, mondattá, vagy egyszerű mondatrészt alkotnak 
belőle. A melléknévi igeneves szerkezetté való átalakításról már szóltunk. Az effé
le transzformáció szórendi változtatással jár, de nem feltétlenül szükséges; példá
ul akkor, ha predikatív szerkezetet hozunk létre a hátravetett határozósból. A 
szerbhorvát szerkezet feloldása általában melléknévvel (melléknévi igenév, névutó- 
melléknév, egyéb melléknév) történik, de elvégezhető ige segítségével is (a predi
katív szerkezet, a különálló mondat, a mellékmondat esetében), vagy más módon (rag
változtatással és szórendi módosítással, tömörítéssel stb.) is.



1. melléknévi igeneves szerkezet 
A szerbhorvát hátravetett határozós szerkezet leginkább folyamatos cselekvésű 

melléknévi igenév segítségével transzformálódik melléknévi igeneves szerkezetté. A 
jelzői értékű határozó a főnévi alaptag mögül előkerül az igenév bővítményének.

x U SAD su rezerve nafte na manjim dubinama uglavnom iscrpene ... (í^M-1 : 77.) 
==- Az USA-ban a kisebb mélységben fekvő kőolaj tartalékok nagyrészt már kimerültek 
... (MĆM-2 : 77.)

kőolaj tartalékok A

manj im J H mélységben

J kisebb

a. folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet
Od dugačke valovite kosé na zatiljku nije više ostalo ni traga... (KNI-1 : 87.) 

==- A tarkóját fedő hosszú, hullámos hajnak nyoma sem maradt... (KNI-2 : 100.) —  
Proizvodnjaenergue íz ostala cetiri klasična energetska izvora je u stalnom po- 
rastu... (MCM-1:: 7.) ==- A többi népy energiahordozóból való energiatermelés állan
dóan növekszik... (MÖM-2.: 73.) —  Stari gr ad, razgranato utvrdenje još iz dőba cva- 
ta bosanskog kraljevstva... (AI-1 : 25.) ==- öregvár, még a bosnyák királyok idejé
ből származó szétágazó erősség... (AI-2 : 18.) —  ... kadli mu pogled zapre za c í m  
zastor na zidu. (KNI-1 : 89.) —  ... amikor tekintete megakadt a falon lelógó feke
te függönyön. (KNI-2 : 102.) —  Migracijama iz uže i šire okoline brzo rastao broj 
stanovmka. (MCM-1 : 112.) ==- A szűkebb és tágabb kornyékről való vándorlás által 
gyorsan növekedett a lakosság lélekszáma. (MCM-2 : 112.) —  U vozilu za prevoz stva
ri mogu se prevoziti samo lica čija su imena unesena u putni list vozila. (VSzATHL 
1975.) ==- Az ̂ árufuvarozásra szolgáló járművön csak azok a személyek szállíthatók, 
akiknek a nevét a menetlevélbe bejegyezték, (uo.) — Podaci u ovoj tabeli odnose se 
na sadrzinu aktivne materije u veštačkom dubrivu. (MCM-1 : 126.) ==- A táblázat ada
tai a műtrágyában levő aktív anyagokra vonatkoznak. (MĆM-2 : 126.)

b. befejezett cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet
Na tóm mestu (...) stoji veliki,skladno srezani most od kamena... (AI-1 : 17.)

==- Ezen a helyen (...) áll a (...) gondosan faragott kövekből épült nagy híd. (AI-2
: 5.) —  ... elektriőna energija dobijena íz hidroelektrana obicno znatno jeftinija
od elektricne energije iz termoelektrana. (MCM-1 : 79.) ==- ... a vízerőműből nyert 
villamos energia jóval olcsóbb, mint a hoer&nűből nyert energia. (MĆM-2 : 79.)

c. beálló cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet
Bliže uputstvo o nácira obračuna i uplate doprinosa po osnovama ovog zakona 

(...) prppisace Pokrajinski sekretarijat za finansije. (VSzATHL 1981.) ==“ Az e tör" 
vény alapján fizetendő járulék elszámolásának és befizetésének módjáról (...) a Tar
tományi Pénzügyi Titkárság ad részletes utasítást, (uo.) !

2. egyéb összetett jelzős szerkezet 
A melléknévi igeneveshez hasonló szerkezetek is betölthetik a szerbhorvát hát

ravetett határozós szerkezet magyar transzformjának a szerepét. A folyamat lehet o- 
lyan, mint a melléknévi igeneves szerkezeteknél, vagyis a hátravetett határozó a 
jelzőnek válik bővítményévé, de lehet tőle eltérő is: a határozóból igazi, egyenes 
szórendű jelző lesz.

x ... usmeravaju (se) za razvoj pojedinih delatnosti od zajedničkog interesa; 
(VSzATHL 1982.) ==- ... egyes közös érdekű tevékenységek fejlesztésére kell fordí
tani; (uo.) (Az ágrajz a következő oldalon található!)

a. -ú, -fl képzős melléknévi jelzővel alkotott szerkezet 
Az efféle szerkezet birtokviszonyt fejez ki, leginkább a szerbhorvát kvalita- 

tivni genitiv (genitivus qualitatis) helyett áll a magyarban. Az ilyen szerbhorvát 
szerkezetek nem azonosak a birtokos jelzős szerkezetekkel (prisvojni genitiv —  ge
nitivus possessivus). A magyar -ú, -ű képzős melléknévhez hasonlóan ez a jelzői ér
tékű határozó is rendszerint jelzői bővítménnyel fordul elő.1-̂



H ̂ za^razvoj

G . delatnosti
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Sjedobradi starac je natraSke izašao iz sobe, a dečak je zastao pred slikom ri 
be plavih očij'u ... (KNI-1 : 31.) ==- Az inas kihátrált a szobából, a fiú pedig oda- 
állt a kék szemű halat ábrázoló festményhez... (KNI-2 : 34!) —  Bio je čovek divskog 
rasta i neobične snage... (AI-1 : 26.) ==- Hatalmas növésű, szokatlan erejű entoer 
volt... (AI-2 : 18.) —  ... iskrsnuo pred njima (...) covek, prosjjede kosé i vrlo 
široka nosa. (KNI-1 : 33.) ==- ... előjött (...) egy (...) deres hajú, széles orrú 
férfi. (KNI-2 : 37.)

b. névutó-mellékneves szerkezet
A jelzői értékű határozót névutója oly módon kapcsolja az alaptaghoz, hogy az 

-i képzőt felvéve melléknevesül és jelzői szerepre alkalmassá válik. A ragos határo
zik rendszerint nem melléknevesül, hanem igenév v. melléknév közvetítésével épül be 
a szerkezetbe.

Ta je humka méta i granica svih decjih igara oko mosta. (AI-1 : 21.) ==- Ez a
földhalom a híd körüli gyerekjátékok határa. (AI-2 : 12.) — ^Rrvih gpdina posle nje-
nog stvaranja ... (MCM-1 : 56.) ==- A megalakulása utáni első években... (MCM-2 : 
567) —  Tóga vremena se desilo da je u jednom selu íznad Višegrada zanela neka m t a -  
va i maloumna devojka... (AI-1 : 37.) ==- Ez id<5 tájt történt, hogy egy Višegrad fö
lötti faluban valaki elcsábított egy ... (AI-2 : 35.)

c. -s képzős melléknévi v. számnévi jelzővel alkotott szerkezet
U pribavijanju sredstava za život... (MĆM-1 : 73.) ==" A létfenntartáshoz szük

séges javak megszerzésére... (MCM-2 : 73.) —  ... doživljaje sa slikarom. (KNI-1 : 
144.) ==- ... a festővel kapcsolatos élményeit. (KNI-2 : 157.) —  ... neka smanje 
kolifcinu na manje od 10 cigareta dnevno ... (P 138.: 16.) ==- ... csökkentsék a na
pi adagot legfeljebb tíz cigarettára... (P 138.: 17.)

3. birtokos szerkezet
A birtokos szerkezet kiválóan alkalmas a jelzői értékű hátravetett határozós 

szerkezet átalakítására. A hátravetett határozó birtokos jelzővé válik a magyar szö
vegben, így lesz szerves az alaptaggal való viszonya.

x ... néma zadržavanja na otvorenim terasama na kapiji. (AI-1 : 23.) ==- ... 
nincs megállás a kapu nyitott erkélyein. (AI-2 : 14.)

*jia terasama

J "otvorenim

erkélyein^ H 

G a kapu J nyitott

• Jós iste godine otpocelo je (...) gradnja velikog mosta na Drini ... (AI-1 :
29.) ==- Még abban az évben (...) megkezdődött a Drina nagy hídjának építkezése. 
(AI-2 : 23.) —  ... odjednom našao na mostu iznad rijeke Seine... (KNI-1 : 5ö.) ==- 
... hirtelen ott találta magát a Szajna egyilc hídján ... (KNI-2 : 63.) —  Vise ze- 
malja u svetu vodi neutralnu politiku... (MCM-1 : 56.) ==- A világ több országa a 
semlegesség (...) politikáját folytatja. (MĆM-2 : 56.) —  ... izmedu života ljudi 
u kasabi i ovoga mosta postoji prisna, vekovna veza. (AI-1 : 24.) ==- ... a kasza
ba embereinek élete és a híd között szoros, évszázados kapcsolat van. (AI-2 : ló.)
—  ... zbunjeno p D j i o  u debeli sag na podu.-. (KNI-1 : 212.) ==- ... a padló vas
tag szőnyegére szegezte szemét... (KNI-2 : 232.) —  ... najobičnije brdašce na sva
jé tu ... (TR 19.) ==- ... a világ legközönségesebb dombocskája ... (KIG 9«) —  *»•
1 od tóga su mu se oštre vilice napele kao obarač na puški. (KNI-1 : 95.) ==- ... 
s ettől éles álla megfeszült, mint a fegyver ravasza. (KNI-2 : 108.)

4. minőség- v. mennyiségjelzos szerkezet 
Rendszerint magából a szerbhorvát határozónak megfelelő magyar szóból lesz jel

ző a magyar mondatban, de az is előfordul, hogy a hátravetett határozót egy tőle



független, de a mondat jelentésének megfelelő jelző helyettesíti,
x Komsija preko pút a (...) véé je radoznalo zirkao. (TR 17.) ==- A túloldali 

szomszéd (...) már kíváncsian meresztgette a szemét. (KIG 6.)

A knmai i a a szomszéd A

>
preko puta H.

J
J a túloldali

Zvono na vratima ne u p o m o  odjekivalo ... (KNI-1 : 159.) ==- A bejárati csengő 
kitartóan csengetett... (KNI-2 : 175.) —  Položaj svaké zemlje u svetskoj privredi na- 
lazi se u neprekidnom menjanju. (MCM-1 : 70.) ==- Minden őrszág~világgazdasági hely
zete állandóan változik. (MÓM-2 : 70.) —  Tamo gde Drina preseca drum bila je Öuvena 
nskela na Vise^radu”. (AI-1 : 26.) ==- Ott, ahol a Drina átszelte az országutat, ott 
állt a híres visegrádi konp. (AI-2 : 18.) —  ... nasao (se) na ravnom krovu bez ogra- 
de... (KNI-1 : 158.) ==- az elkerí tét len, sík tetőn találta magát. (KNI-2. : 174.) —  
Onog bogalja bez oka koji... (KNI-1 : 37.) ==- Attól a vak rokkanttól, aki ... (KNI-2 
: 41.)

5. igei alaptagú szerkezet 
A szerbhorvát mondat hátravetett határozós szerkezetét a fordítók néha úgy ülte

tik át magyarra, hogy igével oldják fel. A jelzői értékű határozó valóságos határozó
vá válik, és általában nem változtatja meg a helyét. Volt főnévi alaptagjától rendsze
rint igei állítmáry választja el. A hátravetett határozóból ritkábban alany vagy tárgy 
is lehet a fordításban.

x I kad je vezir Mehmedpaáa naumio da zida most na Drini... (AI-1 : 21.) ==- Mi
kor Mehmed pasa elhatározta, hogy hidat épít a Drinán... (AI-2 : 12.)

... da se ribe na zidu zatresase... (KNI-1 : 149.) ==- ... hogy a halak táncot 
jártak a falon... (KNI-2 : 163.) —  ... obadvoje sa velikim, starinskim naoőarima na 
nosu... (KNI-1 : 134.) ==- ... mindkettőjüknek régimódi, nagy szemüveg volt az orra 
hegyén. (KNI-2 : 147.) —  Pri dnu zida teée cesma: tanak mlaz vodeiz usta kamenog 
anaja. (AI-1 : 19.) ==- A fal alján csöves kút van; kősárkány szájából vékony vizsu
gor csordogál. (AI-2 : 7.) —  Grc nerava na zatiljku. (TR 16.) ==- Idegeim görcsösen 
rángatóznak a tarkóm tájékán. (KIG 5.) —  ... namazao je brdo slika s moremT.. (KNÍ^l 
: 27.) ==- Tendert (...) festett egy halom képre ... (KNI-2 : 31.) —  ... brdo sa 
krzljavim zbunjem... (TR 19.) ==- ta hegyet) ... csenevész bokrok (...) borítják.
(KIG 9.) —  JanjTcarska aga, sa oružanom pratnjom, vraćao se za Carigrad... (AI-1 : 
26.) ==- A janicsár aga (...) fegyveres kíséretével együtt visszatérőben volt Sztam- 
bulba. (AI-2 : 19.)

6. vonatkozó mellékmondat 
Mivel a hátravetett határozós szerkezetből decentrikus transzformációval vonat

kozó mellékmondatot lehet kapni, érthető, hogy ez is szerepel a fordításban jelentke
ző transzf ormok között. A vonatkozó mellékmondattal való átalakítás az igei alaptagú 
szerkezethez hasonlóan dinamikus megoldás.

x I sad osjecam (...) táj krug tišine oko mene. (TR 20.) ==- Most is érzem (...) 
azt a csöndburkot, ami akkor körülvett. (KIG 10.)

most

K v zida

a Drinán
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Aksz am^ H akkor



Táj covjek nada írnom, nepomičan, bio je tu... (TR 18.) ==- Ez a mozdulatlan em
ber ? aki itt fölém magasodik (...), inkább idevaló ... (KIG 7.) —  ••• zajednička 
komisija EUnav— Tise— EUnavza primerm i sprovođenje Zakonao udruzenom~radu (...) 
treba da pripremi izvod... (DTP Jti,: 19«) ==- ... a Duna— Tisza— Duna közös bizott
sága, amely a társult munkáról szóló törvény alkalmazását és végrehaj tását ellenőr
zi ( ...)3 kivonatot készít el,.. (uo. )

7« mellérendelt vagy különálló mondat 
Ez a megoldás inkább stilisztikai szükségre vezethető vissza, mint szintaktika

ira. A fordító a lehetséges transzf ormok közül egyiket sem találja megfelelőnek, e- 
zért új mondatot hoz létre a szerbhorvát jelzői értékű hátravetett határozó tartal
ma alapján.

... bio sam običan covjek u obicnom ljudskom poslu. (TR 18.) ==- ... közönsé-

fes ember vagyok, egyszerűt közönséges dolog történik velem. (KIG 7«) —  •«• u maš- 
i desetogodisnjeg dečaka íz obližnjeg sela Sokolovića... (AI-1 : 25.) ==- ... egy 
tízesztendős fiú képzeletében... Ez a kisfiú a környékbeli Sokolovici községből 

származott. (AI-2 : 17«)
57 ragos vagy ragtalan névszó 

A lexéma értékű szerbhorvát szerkezet a magyarra való fordításban szintetizáló- 
dik: összetétel vagy egyszerű szó lesz belőle.

Hí se, na cuprijskoj ogradi od kamena, izlažu na prodaju prve trešnje i bős tan 
... (AI-1 : 22.) ==- Itt, a híd kőkorlátján teszik ki eladásra az első cseresznyét 
és dinnyét... (AI-2 : 13«) —  ... čas prema gospodarevu sinu koji je postao crven u 
licu kao sto je papagaj bio po vratu. (KNI-1 : 30«) ==- ... hol meg gazdájának a fi
ára pislantott, aki olyan vörös volt, akárcsak a toll a papagáj nyaka körül. (KNI-2 
:3^.) —  Krv se u meni stisnula, skrutnula. (TR 16.) ==- A vérem sűrű, alvadt. (KIG
5.)

9. egyéb megoldás
A hátravetett határozós szerkezet feloldásában az igei állítmány helyett szere

pelhet névszói is: ... jedini je stalan i siguran prelaz na célom srednjem i gpmjem 
toku Drine i neophodna kopca na drumu koji... (AI-1 : 18.) ==- ... a Drina középső 
és felső folyásának egyetlen és biztos átkelőhelye s nélkülözhetetlen kapocs azon 
az úton, amely... (AI-2 : 6.)

W) A szerbhorvát jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek hasonló 
szerkezet a magyar megfelelője 

Viszonylag ritkán marad meg a magyar fordításban a hátravetett határozós szer
kezet, méghozzá rendszerint olyan helyzetben, amelyben nem okoz félreértést. Több
nyire alany v. állítmány az alaptagja, ritkábban határozó vagy tárgy. x

x Stopa prirodnog priraštaja u raznim zemljama je veoma različita. (MCM-1 : 
25-26.) ==- A természetes szaporodás aránya az egyes országokban nagyon különböző. 
(MCM-2 : 25-26.)

_stopa aránya

G priraštaja" H. u zenüjama

1 r
J1 prirodnog J2 raznim

G szaporodás H. az orszá- 
J gokban

1 I
J-̂  természetes J2 egyes

Őelavo brdasce pored pruge (...) gde je nekada bila neka cistema... (TR 19.) 
==- Kopár dcmb a vasúti töltés mellett, (...) egy víztároló volt valaha... (KIG 9*)
—  ... a nekoliko rijetkih čuperaka na tjemenu stršalo je kao osamljeno grmlje u 
tundri. (KNI-1 : 87.) ==- ... a feje tetején kunkorodó néhány tincs pedig úgy szó- 
morkodott ott, mint gyér bokrok a tundrán. (KNI-2 : 100.) —  ... učešće uglja u u-
kupno.j svetskoj proizvodnji energije stalno opada. (MCM-1 : 73.) ==- ... a szén 
részvétele a világ egész erer^atermelésében állandóan csökken. (MĆM-2 : 73.) —
... a danas najveći umjetnicki muzej na svijetu ... (KNI-1 : 117.) ==- ... ma pedig 
a legnagyobb művészeti múzeum a világon ... (KNI-2 : 130.) —  Dán je sparan, zaguš- 
ljiv, običan, uklet, sinrdljiv 1 smrtan dán života i smrti negdje u Evropi. (TR 19.) 
==- Pojtogatóan párás nap, olyan, mint a többi, az élet és a halál átkozott, bűzös 
és mocskos napja valahol Európában. (KIG 8.) —  ... u velikoj meri pomaže širenju 
socijalizma u svetu. (ICM-1 : 54.) ==- ... nagymértékben támogatja a -szocializmus



terjedését a világon. (MCM-2 : 54.) —  Zlatko je bio ošišan kao mongolski ratnik s 
cuperkom na vrh gola tjemena... (KNI-1 : 36.) ==- Zlatko mongol harcosra hasonlí
tott, egy hosszú tinccsel a~kopasz tarkóján... (KNI-2 : 40.)

összetett, illetve egyéb szerkezettel kombinált
hátravetett határozós szerkezetek magyarra való 

fordítási

A többszörös és a halmozott szerkezeteket a legkülönbözőbb módon lehet magyarra 
fordítani. A többszörös hátravetett határozós szerkezetet helyettesítheti többszörös 
melléknévi igeneves szerkezet, melléknévi igeneves szerkezettel kombinált hátrave
tett határozós szerkezet stb., a halmozott szerkezetet kettős határozóval bővített 
melléknévi igeneves szerkezet, igei alaptagú szerkezettel kombinált hátravetett ha
tározós szerkezet stb., a többszörös és halmozott szerkezetet pedig birtokos szer
kezettel kombinált halmozott határozói bővitményű melléknévi igeneves szerkezet, to
vábbá szóösszetétel és halmozott jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet stb.: 
... to odgovara i prosečnim razlikama u nacionalnom dohotku po jednom stanovniku. 
(MĆM-1 : 7^.) ==- ... ez megfelel az egy főre eső nemzeti jövedelemben mutatkozó át
lagos különbségeknek is. (MCM-2 : 74.) -- ... opštinska kamisjja za utvrdivanje vi-~ 
sine steta od elementaznih nepogoda... (VSzATHL 19^2.) ==- ... az elemi csapások o- 
.kozta károk nagyságát "megállapító községi bizottság... (uo.) —  ... borba (...) za 
reáavanje mecíunarodnlh sporova putem pregovora. (MCM-1 : 55.) ==- ... harc (...) a 
nemzetek közötti nézeteltéréseknek tárgyalások útján való megoldásáért. (MĆM-2 : 
5 5 V 7 za izdvojena sredstva za izgradnju stanova iz Sistog dohotka ...
(VSzATHL 1982.) ==- ... a tiszta jövedelemből lakásépítésre elkülönítendő eszközö
ket. (uo.) —  U svétu postoje veoma velike razlike u potrošnji energije između raz- 
vijenih i nerazvjjenih zemalja. (MĆM-1 : 73.) ==- Igen nagy különbségek vannak a 
világon az energiafogyasztás tekintetében^a fejlett és a fejletlen országok között. 
(MĆM-2 : ,73.) -- Napori za oćuvanje nnra i za ubrzani razvoj privrede u svim zemlja- 
ma... (MCM-1 : 56.) ==- A béke megőrzésére és az összes országok gazdaságának gyor
sabb ütemű fejlődésére irányuló erőfeszítések... (MCM-2 : 56.) —  ... borba za mir 
i razoružanje u svetu... (MCM-1 : 55.) ==- ... harc a világbékéért és a leszerelé
sért... (MĆM-2 : 55.)

Bonyolultabb esetek is előfordulnak. Alább egy háromszoros hátravetett határo
zós szerkezet és egy appozitívum transzformálódik birtokos szerkezet, folyamatos 
cselekvésű melléknévi igeneves szerkezet, vonatkozó mellékmondat és befejezett cse
lekvésű melléknévi igeneves szerkezet kombinációjává: Tekst dogovora sa Savetovanja
o usklađivanju opštih i samoupravnih akata u Složenoj organizacu 1 udruzenog rada 
Dunav— Tisa--I>inav, održanog 12. i 13. januara na PalićuJ donosimo u celini: ...
(Dttt) 7ö. : 19.) ==- A Duna— Tisza— Duna összetett Társultmunka-szervezet általános 
önigazgatási aktusainak összeegyeztetéséről szóló megállapodást, amelyet a január 
12-én és l3~án Palicson megtartott tanácskozáson hoztak, teljes egészében közöljük, 
(uo.)

A szerbhorvátban a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet együtt szere
pelhet vonatkozó mellékmondattal, birtokos szerkezettel, melléknévi igeneves szer
kezettel stb. A magyarra való fordítás során többszörös melléknévi igeneves szerke
zet, -ű, -ű képzős melléknévvel alkotott és melléknévi igeneves szerkezet kombináci
ója, kétféle határozóval bővített melléknévi igeneves szerkezet, halmozott bővítmé- 
nyű hiányos melléknévi igeneves szerkezet stb. a transzformjuk: Osnovne organizacjje 
u oblasti poljoprivrede i ribarstva kője su u godini za koju se vrsi obracun stalrnh 
sredstava pretrpele štete od elementarnih nepogoda... (VSzATHL 1982.) ==- Az állan
dó eszközök elszámolási évében elemi csapás okozta károkat szenvedett azon mezőgaz
dasági és halgazdasági alapszervezetek... Még jobb emígy: Azok a mezőgazdasági és 
halgazdasági alapszervezetek, amelyek az állandó eszközök elszámolási évében elemi 
csapás okozta károkat szenvedtek... —  ... predtavljaju kapacitete za proizvodnju 
predmeta naoružanja i vojne opreme čiji je promet ograničen... (VSzATHL 1982.) ==- 
... korlátozott forgalmazású fegyverzeti és katonai felszereléseket gyártó kapaci-s 
tásnak minősülnek, (uo.) —  ... ugalj konačno (je) izgubio svoj donedavno dominira~ 
juci položaj u energetici. (MCM-1 : 73.) ==- ... a szén végleg elvesztette az ener
getikában még nemrégen elfoglalt uralkodó szerepét. (MCM-2 : 73.) —  Folitiku (...)



nezauzimanja stavova u međunarodnim sporovima i sukobiina. (MCM-1 : 56.) ==- A nemze
tek közti nézeteltérésekben és összetűzésekben állást nem foglalás politikáját...

Magyarról szerbhorvátra való fordítás

Magyarról szerbhorvátra való fordításkor melléknévi igeneves szerkezetből, e- 
gyéb összetett jelzős szerkezetből, birtokos szerkezetből, minőség- v. mennyiség
jelzős szerkezetből, igei alaptagú szerkezetből stb., illetve hasonló szerkezetből 
lesz hátravetett határozós szerkezet.

A) A szerbhorvát hátravetett határozós szerkezet másfajta szerkezet, mondat 
vagy mondatrész transzformj a
1. melléknévi igeneves szerkezet (A példák az első részben találhatók.)
2. egyéb összetett jelzős szerkezet

x Az összenyomott tüdejű emberek szaporábban lélegeztek. (SzYK 58.) ==- Ljudi 
sa zgnječenim plucima disali su sve teže. (SzYK 6l.)

A emberek

tüdej ű V>  H . sa plucima

J összenyomott J zgnječenim

a. -úa -ű képzős melléknévi jelzővel alkotott szerkezet
Lovrec kissé nehézkes mozgású ernber volt ... (SzYK 66.) ==- Lovrec je bio Čovek 

malo tromih pokreta ... (SzYK b7.) —  ... egy másik „rovott múltú1* egyént vittek oda 
a csendőrök. (NL-1 : 23.) ==“ •. • žandari su na mesto zločina izveli neku drugu in- 
dividuu „sumnjive proslosti". (NL-2 : 25.)

b. -s képzős melléknévi jelzővel alkotott szerkezet
... ezért például a könyvkiadáshoz szükséges alapvető feltételek hiánya miatt 

igen sok könyv (...) magánkiadásban (...) jelent meg. (BI-1 : db.) ==- Zato su, us- 
led nedostataka osnovnih uslova za izdavačku delatnost, mnoge knjige izašle u pri- 
vatnim izdanjima ... (BI-2 : 96.) —  A halállal, az elmúlással kapcsolatos gondola
tai csakis ilyen bonyolult, kifinomult formában kerültek felszínre ... (VZ-1, IK 
21Ö.) ==- Misii o smrti i prolaznosti pojavljivale su se samo u ovako konplikovano 
istančanom obliku... (CM 136.)

c. névutó-mellékneves v. -i képzős melléknévi jelzővel alkotott szerkezet 
... vonás, mely talán a múlt szazad végi orosz lírikusokra emlékeztet... (SzYK

72.) ==- ... crta, koja možda podseca na rusku liriku s kraja prošlog stoleca ... 
(SzYK 73.) —  Elsősorban a közönség hiányára, illetve az irodalom iránti közömbössé
gére panaszkodtak írók, szerkesztők egyaránt. (BI-1 : 09.) ==- Pisci í urednici su 
se podjednako tužili kako na nedostatak publike, tako i na njenu ravnodušnost prema 
književnosti. (BI-2 : 97.) —  A legtöbb képíróban a régi~és az új stílustörekvések 
közötti viaskodás hosszadalmas, szinte tragikus. (SzYK 00.) -=- Kod veóine slikara 
borba izmedu starih i novih stilskih težnji je duga, gotovo tragična. (SzYK 8l.)

3. birtokos szerkezet 
x ... hogy került a pitvar kulcsa a padkára? (NL-1 : 25.) ==- ... kako je stig-

lo ključ od trema na klupicu? (NL-2 : 27.)

, A kulcsa ^  A ̂ kljuc

G a pitvar ^  od trema
J

Szülőföldjét, a Tisza mentének tájképeit álomvilággá alakította át... (BI-1 : 
96.) ==- Svoju rodnu griidu, pejsaze oko Tise pretvorio je u snoviđenja... (BI-2 :
104.) —  ... a levegőben mámoros, fűszeres illatok pihegtek, és körülölelték az autó 
utasait. (SzYK 60.) ==- ... u zraku su podrhtavali opojni i začinjeni már isi koji su 
opčinjavali putnike u automobilu. (SzYK 6l.) —  Ennek a sok környékbeli mocsárnak a 
gőze megfeküdte a lelkeket. (BI-1 : 87.) ==- Pár a iz monoštva okolnih močvara obavi- 
la se oko duga. (BI-2 : 97.) —  ... aztán itt voltak az aránylag kifejlett pécsi saj
tó emberei. .. (BI-1 : 90.) ==- Bilo je mectu njima i ljudi iz relativno razvijene pe- 
čujske stanipe... (BI-2 : 99.)



4. egyszerű minőségjelzős szerkezet 
x ... a pályájukon mindvégig kitartottak ifjúkori eszményeik mellett. (BI-1 : 

94.) ==- ... i sve do kraja svoje karijere su bili privrženi svojim idejaina iz 
mladih dana. (BI-2 : 102.)

„H eszményeik 
mellett ±>

J ifjúkori

,H idejárná

J svojim iz dana H.

mladih J

a. a jelző _̂ i képzős melléknév
öltözködési gondok3 aggodalmak, kapkodó készülődések. (SzYK 5*J.) ==- Brige oko 

oblacenja, strepnje, uzurbane pripreme. (SzYK 55.) —  ••• az író pedig tudomásul 
vette, hogy jugoszláviai magyar író. (BI-1 : 93.) ==- ... a pisac je spoznao da je 
on madarski pisac u Jugoslaviji. (BI-2 : 102.) —  ... sietve búcsúzott, és vissza- 
tért a szanatóriumi társasához.(SzYK 62.) —  ... užurbano se oprostila od njih, i 
vratila u svoje društvo iz sanatorijuma. (SzYK 63.) —  ... írt már orvosi tanulmányt 
is. (BI-1 : 126.) ==- ... napisao je~jednu studiju iz oblasti medicine. (BI-2 : 136.)
—  Gyerekek —  szólt Erzsi, a becskereki asszony ... (SzYK 52.) ==- —  Deco —  pro- 
govorila je gospoda Erzika, zena iz Bečkereka... (SzYK 53.) —  Az utódállambeli ma-

f ar már most is egészen más szénnél figyeliaz eseményeket... (BI-1 : 92.) ==- Ma
ri u Mađarskoj sada ved drugim očima posmatraju dogadaje... (BI-2 : 100.)

b. a jelző képzős melléknév
... a fiókos asztalt, amelyben két kötelezvény volt... (NL-1 : 24.) ==- ... sto 

s fijokom u ko.ioj su bile dve obveznice... (NL-2 : 25.) —  ... senki sem sejtette a
betegséget, (...) a lázas éjszakák rettenetes fantomjait. (SzYK 58.) ==- ... niko
nije ni naslućivao bolest, (...) užasne fantomé noći sa vatrom. (SzYK 59.) —  ... az 
ő idejében a gyerekek, ha jók voltak, túrós lepényt kaptak ... (NL-1 : 15.) ==- ...
u njegovo dóba dobra deca dobijala su lepinje sa sírom... (NL-2 : 17.)

c. a jelző egyéb melléknév v. melléknévi igenév
Talán az alkohol váltotta ki belőle ezt a táncoló kedvet... (SzYK 66.) ==- Moz- 

da je alkohol izazvao u n j e m  volju za p le som ... (SzYK 67.) —  ... a pécsi önálló
ság évei alatt (...) komolyabb nevek lettek. (BI-1 90.) ==- ... za vreme pečujske 
nezavisnosti (...) postale licnosti sa renomiranim imenima. (BI-2 : 99.) —  Ó sze
gény igazságkereső kalásztársaim! (VZ-3 56.) -=- 0, drugovi moji, jadni bőrei za 
pravduí ((34 187.)

5. igei alaptagu szerkezet
x ... mert észrevette, hogy valamilyen kellemetlen dologról folyik a szó...

(SzYK 64.) ==- ... jer je primetio da se poveo razgovor o nekoj neprijatnoj stvari 
... (SzYK 65.)

Kifolyik 

H^dologról A a szó

vala- 'J2 kellemetlen 
milyen

K poveo se
I
A razgovor

nekoj 2 nepn- 
jatnoj

Csakhát hiába, alulról fölfelé a megvetés többnyire nélkülöz minden könnyed e- 
leganciát... (VZ-3 • 57.) ==- Uzalud, preziru odozdo prema gore uvek nedostaje neu- 
siljena elegancij a... (CM 188.) —  ...ha elárul, akkor_ önmagát jelenti fel. (SzYK 
58.) ==- ... ako nas prijavite, istovremeno ćete podneti prijavu 1 protív samog sebe.
(SzYK 59.) ------ -----------  -----

6. ragos vagy ragtalan névszó 
A madártej az ebéd elejétől ott volt a pohár széken... (NL-1 : 8-9.) ==- Šmenokle 

su joá od pre ručka čekale na stočicu za vodu... (NL-2 : 10.) —  ... hanem testvéri
esen összeadták szépitőszereiket ... (SzYK 54.) ==- ... već su sestrinski skupile sva



svoja sredstva za ulepšavanje... (SzYK 55-) —  Még a munkaszeretet is új bennük.
(BI-1 : 129.) ==- Nova je unjima i ljubav za radom. (BI-2 : 1M0.)

7. egyéb (főnévi igeneves szerkezet, hiányos melléknévi igeneves szerkezet, 
mellékmondat, különálló mondat)

Meztelen arccal mutatkozni itt már illetlenségiek számít ... (VZ-2 : 119*) ==_ 
Ovde se véé pojavljivanje s golim licem smatra za nepristojnost. (CM 162.) —  ... 
hosszú szárról ábrándozni már örmagában is hagyománysértésnek számít... (VZ-3 : 55.) 
==- ... i samo maatanje o dugackoj stabljici samo po sebi povreda tradicije ... (CM 
187.) —  ... az egyéninek előtérbe jutásával... (SzYK 74.) ==- ... izbijanjem indivi- 
dualnog u prvi plán ... (SzYK 75«) ... a mellette állók ugyancsak vigasztalták
... (VZ-3 51.) ==- ... oni oko njega (su ga) teSili... (CM 184.) —  Közvetlenül az
után, hogy Barátunk a kis sötét utcába fordul, valaki a karjához ér. (VZ-2 : 118.)
==- Odmah po ulasku u mracnu ulicu naseg Prijatelja neko dirne za ruku. (CM 161.)
—  Erre aztán némi vita is keletkezett. Hogy vajon az lenne-e az igazság, ha...
(VZ-3 : 55.) ==- Posle ovoga razvila se 1 mala rasprava o tome da li bi bilo praved- 
nije da... (CM 187.) —  ... nem úgy, mint társai, akik mindössze pár pillanatra lát
hatták őket. (VZ-3 : 53.) ==- ... za razliku od njegovih dragpva, koji su mogli da 
ih vide samo za tren. (CM 185.)

B) A szerbhorvát hátravetett határozós szerkezet hasonló magyar szerkezetnek 
a megfelelője

x legalábbis később, amikor viszonya a többiekhez már alaposan elmérgesedett. 
(VZ-3 : 50.) ==- Barem kasnije, kada su se odnosi sa ostalim klasovima sasvim pore- 
metili. (CM 184.)

A viszonya

a többiekhez H.
J

A ̂ odnosi

sa klasovima Hj

ostalim

Mintha az ő kérdése vette volna el a kedvét az olvasástól. (NL-1 : 18.) ==- Kao 
da rau je njeno pitanje oduzelo volju za Čitanjem. (NL-2 : 20.) —  ... egyik legerő
teljesebb költeményét a háborúról... (BI-1 : 106.) ==- ... jednu od najsnaznijih 
lirskih pesama o ratu. .. (BI-2 : 118.) —  Itt fog elfolyni abban a gödörben a gimná- 
zium alatt. (NL-1 : 7.) ==- Tamo će da protece na onu rupu ispod gunnazije. (NL-2 :
9.) —  ... nyitott notesszal zsebében... (BI-1 : 104.) ==- ... otvorenom beležnicom 
u_džegu... (BI-2 : 113.) —  ... a kis tanya a pusztán ... (NL-1 : 24.) ==- ... mali 
salaá na pustari... (NL-2 : 26.) —  ... pontosan ugyanolyan távolságba a földtől, 
mint a többiekét... (VZ-3 : 60.) ==- ... na istoj visini od tla kao i ostale. (CM 
190.)

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek fordításban jelentkező tránsz- 
fomyait tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a szerbhorvát hátravetett határozós 
szerkezet elsősorban melléknévi igeneves szerkezetté alakul át a magyarra való fordí
tás során. Ebben a szerepben melléknévi igeneveshez hasonló szerkezet és birtokos 
szerkezet is gyakran előfordul. Itt nyilvánvalóan a két nyelv közötti szemléletbeli 
különbségek jutnak így kifejezésre.

Az igei alaptagú szerkezet és a vonatkozó mellékmondat mint a szerbhorvát hátra
vetett határozós szerkezet magyar transzformj a feloldja az eredeti szöveg tömörségét, 
mozgást visz belé. Az összetétellé vagy egyszerű szóvá való transzformálás viszont az 
ellenkező irányba vezet, tovább tömöríti az egyébként is szűkszavú formát.

Feltűnő, hogy a szerbhorvát jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetnek a 
vonatkozó mellékmondaténál jóval kisebb arányú a magyar szövegben való megmaradása.
Ez azt bizonyítja, hogy a magyarban a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet 
nem számít elsődleges kifejezési formának, számos egyéb megoldással lehet élni helyet
te.

A magyarról szerbhorvátra való fordítás során nagyjából ugyanolyan szerkezetek 
alakulnak át jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetté, mint amilyenek a szerb
horvát— magyar viszonylatban transzformként jelentkeztek. A melléknévi igeneves és a 
hozzá hasonló szerkezeteknek hátravetett határozós szerkezetté való transzformálódása



mondhatni természetes folyamat, hiszen a szerbhorvát nyelv nemigen élhet ugyanezek
kel a lehetőségekkel, számára kézenfekvő, hogy hátravetett határozóval éljen.

Némiképp meglepő, hogy sok egyszerű minőségjelzős szerkezet alakul át hátrave
tett határozós szerkezetté a szerbhorvátra való fordításban. A jelenségből arra le
het következtetni, hogy a szerbhorvátban a hátravetett határozós szerkezet egyszerű, 
közönséges jelzői szerepet is betölt.

A szerbhorvát— magyar viszonylathoz képest különleges az a jelenség, hogy itt 
főnévi igeneves szerkezet és hiányos melléknévi igeneves szerkezet is előfordul, be
lőlük is jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet válik a szerbhorvát mondatban. 
Ez méginkább amellett szól, hogy a magyar nyelvnek számos egyéb lehetősége van arra, 
hogy azt a tartalmat kifejezze, amelyet a szerbhorvát (mint indoeurópai nyelv) hát- 
ravetett határozós szerkezettel akar vagy tud formába önteni.

Összefoglalás és kitekintés

Marikámban a melléknévi igeneves szerkezetnek és transzf ormj ainak a kérdéskörét, 
használati lehetőségeit egy tágabb viszonylatrendszerben, a finnugor és az indoeuró
pai nyelvek relációjában kísérlem meg boncolgatni. A melléknévi igeneves szerkezetet 
mint sajátos szintaktikai formát nemcsak egyszerűen nyelvi jelenségként fogom fel, 
hanem az indoeurópai nyelvek közé jutott magyar nyelv fejlődésének és helyzetének 
mutatójaként. A magyar nyelv több ezer évvel ezelőtt vált el a finnugpr nyelvektől; 
miután elhagyta a rokon népeknek az Urál lejtőin levő közösségét, állandóan idegen 
népek között, idegen nyelvek és kultúrák hatása alatt élt. A magyaroknak a Kárpát - 
medencébe való bejövetele előtt elsősorban török nyelvek hatottak a magyar nyelvre, 
az új hazában pedig különféle szláv nyelvek, továbbá a latin és a német hagytak töb- 
bé-kevésbé maradandó nyomot rajta. Ez utóbbiak mind indoeurópai nyelvek.

Az indoeurópai nyelven beszélő népek kultúrájának hatására nagy változáson ment 
át a magyarok társadalma, közösségi élete, ősi pogány kultúrájukat nyugati keresz
ténnyel cserélték fel, és fennmaradásuk érdekében feudális államot hoztak létre. Az 
indoeurópai nyelvek körében a magyar fokozatosan bekerült a művelt világ korszerű 
nyelvei közé. Az indoeurópai hatások mindenekelőtt a szókincsben mutatkoztak meg, de 
más nyelvi szinteken is megfigyelhetők voltak, így a mondattanban és a szószerkezet
tanban is. Kétségtelennek látszik, hogy a jelzői értékű hátravetett határozós szer
kezetet az indoeurópai nyelvekből vettük át, valamint a vonatkozó mondatok széles 
körű használatát indoeurópai minták is nagyban elősegítették.

A melléknévi igeneves szerkezetet jellegzetes finnugor mondattani kifejezésf or
mának tekintem a munkámban, arra hivatkozva, hogy mennyire el vannak terjedve legkö
zelebbi nyelvrokonainknál. A participiumos szerkesztésmódnak az ugor nyelvek mondat- 
alkotásában való jelentőségét az a tény is igazolja, hogy gyakran olyan esetekben is 
élnek vele, amikor a mai magyar nyelv vonatkozó mellékmondatot, jelzői értékű hátra
vetett határozós szerkezetet vagy egyéb szintaktikai formát használna meghatározott 
gondolati vagy érzelmi tartalom közlésére, kifejezésére.

Az ugor, illetve a finnugor nyelvekhez viszonyítva a participiumos szerkesztés- 
mód nyújtotta lehetőségeknek egy részével nem is él a magyar nyelv, más agglutináló 
nyelvek példájából pedig arra következtethetünk, hogy voltaképpen csak töredékét 
használja fel a melléknévi igeneves szerkezet potenciális funkcióinak. A mai magyar 
nyelvben a vonatkozó mellékmondattól kezdve a képzett melléknevekig számos eszköz 
tehermentesíti a melléknévi igeneves szerkezetet, helyettesítve nyelvünkben is meg
levő, illetve a csupán más nyelvekből ismert funkcióiban.

Értekezésemben a transzformáciős-generatív módszernek a segítségével igyekszem 
megközelíteni a melléknévi igeneves szerkezet használatának kérdéskörét, valamint a 
helyette alkalmazott és alkalmazható formák (vonatkozó mellékmondat, jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezet, névutó-mellékneves szerkezet, szóösszetétel stb.) 
jellegzetességeit, viselkedését, használhatóságát. A transzformációk leírásában mel
lőzöm a hosszadalmas levezetéseket és a bonyolult képleteket. Azokat a vizsgált szer
kezeteket, amelyek felcserélhetők és egymásból levezethetők, kölcsönösen transzform- 
nak tekintem. Egyik formából a másikba való átalakulás nemcsak egy nyelven belül ját
szódhat le, hanem több nyelv között is, elsősorban fordítás alkalmával. Az egyik 
nyelvről a másikra való fordítás folyamatában gyakran lejátszódik valamilyen transz- 
formáció, ezért nyilván nem számít túlzásnak, ha magát a fordítást is egyfajta transz- 
formációnak tekintjük.



A finnugor nyelveket képviselő magyar nyelv szerkezeteinek az indoeurópai nyel
veket képviselő szerbhorvát nyelv szerkezeteivel fordítások segítségével való egybe
vetése nemcsak a magyar nyelv lehetőségeire világít rá, hanem a szerbhorvátéra is.
Az a jelenség, hogy számos magyar melléknévi igeneves szerkezet a szerbhorvát fordí
tásban vonatkozó mellékmondat és jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet alak
jában bukkan fel, voltaképpen a szerbhorvát nyelv lehetőségeinek egyenes következmé
nye. A szerbhorvát nyelvnek kézenfekvőbb az a megoldás, hogy vonatkozó mondatot vagy 
jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetet használjon a legtöbb olyan esetben, 
amikor a magyar melléknévi igeneves szerkezettel él. Ezzel szemben a szerbhorvát vo
natkozó mondatok és jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek egy részét a ma
gyar fordítás melléknévi igeneves szerkezet alakjában adja vissza. Itt arról van szó, 
hogy a szerbhorváthoz viszonyítva a magyar ritkábban él vonatkozó mellékmondattal 
vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezettel, mert számára inkább a mellék
névi igeneves megoldás a kézenfekvőbb (vagy az elfogadhatóbb).

Magától értetődő, hogy a szerbhorvát fordításban megjelenő vonatkozó mondatok 
vagy jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek nem feltétlenül melléknévi i- 
geneves szerkezet transzf ormj aként kell, hogy szerepeljenek, és az sem szükségszerű, 
hogy egy szerbhorvát vonatkozó mondat vagy jelzői értékű hátravetett határozós szer
kezet melléknévi igeneves szerkezetté váljon a magyarra való fordításban. Jóval bo
nyolultabb viszonylatrendszerről van szó, amelyben az említett formákon kívül egye
bek is kifejezésre jutnak: melléknévi igeneveshez hasonló összetett jelzős szerkezet, 
birtokos szerkezet, mellérendelt mondat, hiányos melléknévi igeneves szerkezet, egy
szerű minőségjelzős szerkezet, igei alaptagú szerkezet, főnévi igeneves szerkezet, 
különálló mondat stb.

Az a körülmény, hogy a fordításos transzf ormok közt nem csupán vonatkozó mellék- 
mondat, jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet és melléknévi igeneves szerke
zet fordul elő, azt igazolja, hogy a hasonló vagy azonos tartalmak kifejezésére hasz
nálható formák nem különülnek el mereven egymástól, és hogy gyakran a szövegkörnye
zet teszi szükségessé egyik vagy másik formának az alkalmazását (az is, hogy melyik 
nyelv szövegéről van szó, és az is, hogy egy nyelvnek melyik stílusrétegéről). A 
szövegkörnyezethez mint többé-kevésbé objektív tényezőhöz társul.egy szubjektív is, 
a beszélő, az író szándéka. Ennek is fontos szerepe van a közlésben; aki részlete
sebben szeretné kifejteni gondolatát, az oldottabb, redundánsabb, tagoltabb formát 
választ, aki pedig nem óhajt magyarázkodni, részletezni, az tömörebb, kifej tét lenebb, 
tagolatlanabb formát. A melléknévi igeneves szerkezet helyett választható például a 
hiányos melléknévi igeneves szerkezet, a vonatkozó mellékmondat helyett mondjuk az 
egyszerű jelzős szerkezet, a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet helyett 
az összetett jelzős szerkezet stb., vagy pedig fordítva.

A melléknévi igeneves szerkezetről szóló részben külön teret szentelek a hiányos 
melléknévi igeneves szerkezeteknek és a melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szer
kezeteknek. A hiányos melléknévi igeneves szerkezet jelentősége abban van, hogy átme
neti fonnát képvisel a jelzői értékű hátravetett határozós és a melléknévi igeneves 
között, azzal, hogy szórendje folytán jobban megfelel a magyar nyelv szükségleteinek, 
mint a hátravetett határozós szerkezet (egyébként is a hiányzó részt általában oda 
lehet érteni). A melléknévi igeneveshez hasonló jelzős szerkezeteknek csak egy része 
vezethető le melléknévi igeneves szerkezetből, a többi inkább hátravetett határozós 
vagy vonatkozó szerkezet közvetítésével, de ezek is hasonló szerepet töltenek be, mint 
a melléknévi igeneves, vagyis bővített mondat helyett állnak. Az -ú, -ű képzős mellék
névvel alkotott szerkezetek bővítményi tagja rendszerint jelzővé süllyedt állítmány, 
az képzős melléknévvel alkotottaké pedig határozó (mint a legtöbb melléknévi igene
ves szerkezetnek is). A szerbhorvátról magyarra való fordításokban gyakran találkoi.la
tunk ilyen szerkezetekkel hátravetett határozós szerkezet transzformjaként, olykor pe
dig vonatkozó mellékmondat transzformj aként is.

Fel kell hívnunk a figyelmet a birtokos szerkezet konstrukcionális és fordításbe
li jelentőségére. A melléknévi igeneves szerkezet viszonylag gyakran épül be birtokos 
szerkezetbe, hogy vele együtt bonyolultabb tudattartalmat közvetítsen. Leginkább a 
melléknévi igeneves szerkezet van alárendelve a birtokos szerkezetnek (vagy a birto
kos jelző vagy a birtokszó az alaptagja), ez csökkenti a jelentőségét; néha a mellék
névi igeneves szerkezet bővítményi tagja tölti be a birtokos szerkezet alaptagjának a 
szerepét, ilyenkor a melléknévi igeneves szerkezetnek van fontosabb küldetése a köz
lés szenpontjából. A birtokos szerkezet a szerbhorvát jelzői értékű hátravetett hatá-



rozós szerkezet magyar transzformjaként is jelentős. Másrészt számos szerbhorvát 
birtokos szerkezet melléknévi igeneves szerkezetté alakul át a magyar fordításban.
Ez az utóbbi jelenség összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy a 'szerbhorvát 
nyelv általában többször él birtokos szerkezettel, mint a magyar. Az előbbi jelen
ségről ügy látszik, hogy ellentétben áll ezzel a megfigyeléssel, valójában pedig 
arról tanúskodik, hogy a szerbhorvát olykor hátravetett határozós szerkezettel i- 
gyekszik csökkenteni a birtokos szerkezetek számát. Az efféle, birtokviszonyt kife
jező hátravetett határozós szerkezet a magyarra való fordítás során tartalmának meg
felelő (birtokos) szerkezetté alakul át.'

A melléknévi igeneves szerkezet transzf ormj ainak megítélésében az is fontos 
mozzanatnak számít, hogy az egyes szerkezeteket használó nyelv szintetizáló hajla- 
mú-e, vagy pedig analizáló hajlamú. A szintetizáló magyar nyelvben érthető a mellék
névi igeneves szerkezetnek vonatkozó mellékmondatok rovására való elterjedtsége, u- 
gyanakkor természetes dolognak látszik, hogy az analizáló hajlamú szerbhorvát nyelv 
gyakran részesíti előnyben a vonatkozó szerkesztésmódot. A magyar nyelvnek többféle 
szintetikus formája van arra, hogy a vonatkozó mellékmondatot helyettesítse azokban 
a funkcióiban, amelyeket a magyarban másodlagosan tölt be vagy be sem tölthet. A ma
gyarban az analitikus forma használata rendszerint nem szükségszerű, olykor pedig 
teljesen indokolatlan is. Inkább azokban az alakokban tapasztalható bizonyos mértékű 
szükségszerűség, amelyek a szintetizáló hajlam eredményeként jönnek létre. Az is a 
szintetizálódási tendencia megnyilvánulási formájának tekinthető, hogy a szerzők nem 
mindig írják külön az igeneves szerkezet bővítményi tagját az igenévi jelzőtől.

A melléknévi igenév nem számít ugyanolyan jelzőnek egyszerű jelzős szerkezetben, 
mint igeneves szerkezetben. A melléknévi igeneves szerkezetben található igenév ön
ál lót lanabb, mint az egyszerű jelzős szerkezet igenévi jelzője, hiszen az alaptag 
tartalmának a leszűkítését voltaképpen a bővítményi tag végzi, az igenévi jelző ál
talában csak segít neki, lehetővé teszi, hogy az alaptagfroz kapcsolódjon. Persze eb
ből a szempontból különbséget lehet tenni az általánosabb tartalmú (pl. való) és a 
különlegesebb tartalmú (pl. csavargatott) igenevek között; ezek az utóbbiak magukban 
is elég fontos információt hordozhatnak.

Megfigyelhetjük, hogy az írott nyelv általában gyakrabban él melléknévi igene
ves szerkezetekkel, mint a beszélt. Ebben nyilván közrejátszik az, hogy az írott 
nyelv kötöttebb, megszerkesztettebb, tömörebb, mint a beszélt nyelv. Az utóbbi job
ban kedveli az oldottabb formákat, a körülírást, az ismétlést stb.

A jelzői értékű hátravetett határozós szerkezet több szenpontból sem olyan je
lentőségű transzfomja a melléknévi igeneves szerkezetnek, mint a vonatkozó mellék- 
mondat. Azon kívül, hogy a hátravetett határozós szerkezet a magyarban nem számít 
szerves kapcsolatnak, a szerbhorvátról magyarra való fordításokban is jóval kisebb 
arányú a megmaradása, mint a vonatkozó mondatnak. A vonatkozó mellékmondat nemcsak a 
magyarról szerbhorvátra való fordításokban szerepel igen gyakran, hanem a magyar 
nyelvben is a melléknévi igeneves szerkezet legfontosabb transzf ormj a; a fölösleges, 
bonyolult, zsúfolt melléknévi igeneves szerkezeteket elsősorban vele lehet felolda
ni, megfelelően helyettesíteni.

A magyar és a szerbhorvát szerkezetek egybévetésekor gyakran kifejeződésre ju
tott az a különbség, hogy a finnugor magyar nyelv inkább balra bővíti a szerkezete
it, az indoeurópai szerbhorvát nyelv pedig inkább jobbra (magyar melléknévi igeneves 
szerkezet —  szerbhorvát hátravetett határozós szerkezet vagy appozitívum, magyar 
birtokos szerkezet —  szerbhorvát birtokos szerkezet stb.) Ezt a különbséget a ' 
transzformációk ábrázolásában igyekeztem megfelelő módon érzékeltetni.

Értekezésernek mindegyik részében figyelmet fordítok a vizsgált szintaktikai 
fonnák használatának nyelvhelyességi szempontjaira, arra, hogy mennyire vannak össz
hangban az egyes szerkezetek a magyar nyelv szellemével, hagyományaival és a nyelv- 
helyesség alapelveivel. Több ízben rávilágítok a melléknévi igeneves szerkezetek, a 
vonatkozó mellékmondatok és a jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek hasz
nálatában előforduló helytelenségekre, szabálytalanságokra, a magyar nyelvhasználat 
normáitól való eltérésekre; egyúttal pedig a helyes, érthetőbb és észtétikusabb meg
oldások ismertetésével mintát kínálok az újságíróknak, a fordítóknak, a lektoroknak, 
a tanároknak és mindazoknak, akik magyarul írnak vagy beszélnek és szükségét érzik 
annak, hogy a szóban forgó szerkezeteket a mai magyar nyelv szabályrendszerének meg
felelő módon használják cikkeikben, fordításaikban, riportjaikban, beszámölóikban, 
tanulmányaikban, előadásaikban, nyilatkozataikban stb. Mivel nálunk, nemzetiségi



nyelvhasználatban sokkal több a közvetlen interferenciára való lehetőség, egészen 
mán súllyal esnek latba a vonatkozó mondat és a jelzői értékű hátravetett határozós 
szerkezet nyelvhelyességi kérdései.

A melléknévi igeneves szerkezetnek a magyarban vitathatatlan előnye van azokkal 
a formákkal szemben, amelyeket más nyelvekből átvett minták alapján használunk he
lyette; mégis megtörténhet, hogy elveszti a zavartalan közlésre való alkalmasságát, 
elsősorban akkor, ha túlságosan bonyolulttá, zsúfolttá válik. A jelzővel bővült és 
a többszörös birtokos szerkezettel konibinált igeneves szerkezet már olykor kerékkö
tője lehet a megértésnek, a többszörös igeneves szerkezet pedig rendszerint akadá
lyozza a közlés folytonosságát, gördülékenységét. A mondatf\inkciós részek szintjé
től nagyon mélyre került szerkezet tagok információját akkor tudjuk zavartalanabbal 
továbbítani az olvasónak, főleg pedig a hallgatónak, ha a „felszínre" hozzuk őket, 
vagy legalább közelítjük őket a mondatfunkciós részekhez.

A többszörös jelzői értékű hátravetett határozós szerkezetek, valamint a mel
léknévi igeneves szerkezettel alárendelő viszonyban levő összetett jelzős szerkeze
tek szintén nagy tehernek számítanak a közlésben, nehézkesek vagy zsúfoltak, ezért, 
ha csak lehet, mellőzni kell használatukat. A többszörös hátravetett határozós szer
kezetek azért sem kedveznek a közlés érthetőségének, mert bennük fokozottabban jelen 
van a szervetlenség és vele együtt a téves kapcsolásra való lehetőség is.

Egy szerkezet nemcsak mélysége folytán válhat nehézkessé, hanem a részei közöt
ti viszony szervetlensége miatt is. Ilyesmire a melléknévi igeneves szerkezetek kö
rében is akad példa, amikor több különböző határozó, ill. határozó és tárgy jelenik 
meg bővítményként. Az ilyenek közömbös viszonyban vannak egymással, tehát kapcsola
tuk nem szerves. Ha nehezítik a megértést, úgy kell őket átalakítani, hogy viszonyuk 
szervessé váljon. Gyakran ez a megoldás segít a magyar mondatban levő jelzői értékű 
hátravetett határozós szerkezeten is, mivel benne a határozó és a főnévi alaptag 
szintén nem alkot szerves kapcsolatot. A jelzői értékű hátravetett határozós szerke
zet nehezebben illeszkedik bele a magyar mondatszerkezetbe, mint a hasonló szerepű 
szerves alakulatok, mert a hátravetett határozót a magyar nyelv szellemében gondol
kodó olvasó esetleg valódi határozónak véli, és az igei állítmányhoz próbálja kötni. 
Ez olykor sikerül is, de megtörténik, hogy emiatt félreértésre kerül sor, vagy éppen 
mulatságos képzettársítás következik be. Főleg azokban a hátravetett határozós szer
kezetekben nagy a téves kapcsolás veszélye, amelyeknek a tagjai eltávolodtak egymás
tól, egy-két jelző, vagy éppen igei állítmány ékelődik közéjük.

A vonatkozó mellékmondattal kapcsolatos nyelvhelyességi problémák leginkább ab
ból erednek, hogy az indoeurópai nyelvekben dívó szokás hatására mellérendelő vi
szonyt fejeznek ki vele a magyarban is, az elbeszélés folytatására, ellentét, követ
kezmény kifejezésére használják. A magyar nyelvszokás szerint a vonatkozó mondat 
csak alárendelés kifejezésére való, az indoeurópai nyelvekben viszont a mellékmonda- 
ti funkció nem az egyedüli. A magyar nyelvben a mellérendelés kifejezésére használt 
vonatkozó mondat megértésbeli zavart okozhat, ezért jobb nem élni vele.

Munkámban a funkcionális mondattan szempontjait is érvényesíteni próbálom a 
szintaktikai formák vizsgálatában és értékelésében. A funkcionális szenpont különösen 
a magyar vonatkozó mondatok osztályozásában jut kifejezésre; abban a fejezetben funk
cionális-szemantikai elvek szerint csoportosítom a magyar nyelvben előforduló vonat
kozó mellékmondatok típusait. Az efféle megközelítés és az ily módon végrehajtott 
osztályozás eltér az alárendelt összetett mondatok hagyományos osztályozásától. A ha
gyományos felfogás szerint a vonatkozó mondat a főmondatnak valamelyik részét helyet
tesíti, állhat alany, állítmány, tárgy, határozó vagy jelző helyett, és eszerint le
het alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói és jelzői mellékmondat, attól függően, hogy 
a főmondatnak melyik részét fejti ki bővebben, azaz helyettesíti. A funkcionális-sze
mantikai felfogás szerint nem szükségszerű, hogy a mellékmondat a főmondatnak valame
lyik részét helyettesítse, ezért inkább azt kell figyelembe venni, hogy a mellékmon
dat milyen tartalmat ad a főmondatnak. A vonatkozó mellékmondatok osztályozásában az 
egyik alapvető kritérium, hogy a főmondatban levő tartalomváró résznek van-e konkrét 
jelentése vagy nincs, az első esetben a mellékmondat meghatározott jelentést ad neki, 
amikor pedig a tartalomváró résznek már van valamilyen konkrétabb jelentése, akkor a 
mellékmondatnak csupán az a szerepe, hogy ezt a jelentést valamilyen szenpontból ki
egészítse.

Az elemzésben elsősorban a vajdasági magyar nyelvhasználat anyagából merítek, 
példáimat irodalmi művekből, a sajtó nyelvéből, hivatalos szövegekből, az önigazgatás



nyelvéből, a népnyelvből stb. veszem, tehát a vizsgált szerkezetek használatának 
szélesebb körét igyekszem átfogni. Nem hagyom figyelmen kívül a nyelvi rétegeződést, 
de nem is helyezem előtérbe, mert munkámnak nem a stilisztikai és a nyelvstatiszti- 
kai vizsgálódásokon van a súlypontja. Természetesen el lehetne végezni a szóban for
gó szerkezetek stilisztikai szenpontból való tanulmányozását is. Hasznosnak bizonyul
na az egyes stílusrétegekben való használatukat nyelvstatisztikai módszerekkel ele
mezni, azoknak a szövegeknek a bonyolultságát és telítettséget megvizsgálni, amelyek
ben előfordulnak. Érdekes volna az is, ha e tekintetben egyes szerzők nyelvezetét ha
sonlítanánk össze.

További kutatások tárgya lehetne a főnévi igeneves és a határozói igeneves szer
kezet, illetve a belőlük levezethető transzf ormok. Mindkét fajta igenév különböző bő
vítményeket vehet magához, és mellékmondatot helyettesíthet. Helyük meghatározását, 
szerepük megítélését nyilván elősegítené a megfelelő indoeurópai szerkezetekkel való 
egybevetés, a párhuzamosságök és a különbözőségek feltárása, valamint a megfelelő kö
vetkeztetések levonása.

A nyelvészeti kutatásokban nagy jelentőséget tulajdonítok a folytonosság tisz
teletben tartásának. Többek között ezért tartottam fontosnak azt is, hogy körvonalaz
zam a melléknévi igeneves szerkezetnek és transzformjainak nyelvtörténeti dimenzióit. 
Másrészt bizonyos nyelvtervezési szempontok is hozzátartoznak a folytonossághoz. Az 
hogy bizonyos típusú formákat alkalmasabbnak ítélünk a használatra, mint másokat, 
nyelvtervezési mozzanatnak is tekinthető. A melléknévi igeneves szerkezettel, a vo
natkozó mellékmondattal és a jelzői értékű hátravetett határozóval kapcsolatos nyelv
tervezésben nagy segítséget jelent annak a feltűnő hasonlatosságnak a felismerése, 
amely a fordításban előforduló transzformok és a nyelvhelyességi megoldások között 
figyelhető meg.

Minkám eredményeit többféle módon is lehet a gyakorlatban alkalmazni. Értekezé
sem minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon a magyar nyelvnek kü
lönböző szinteken való oktatása, illetve az idegennyelv-oktatásban bázisnyelvként va
ló alkalmazása. Valószínűleg hatással lesz a magyarnak a szerbhorvát tannyelvű tago
zatokon környezeti nyelvként való oktatására is. Eredményeit felhasználhatják a for
dítóképzésben részt vevők, az önigazgatási szervekben és szervezetekben működő fordí
tók és lektorok, a munkaszervezetekben dolgozó előadók, fordítók, tisztviselők stb.
Az értekezés remélhetőleg hasznosnak bizonyul abban a munkában is, amelyet a magyar 
nyelven beszélők és írók nyelvi műveltségének a jobbá tétele érdekében végzünk.

F o r r á s o k

A témám kidolgozásához szükséges nyelvi anyag forrásait rövidítéssel jelölöm a 
dolgozatban. Az egyes rövidítéseket az alábbi elvek szerint alkottam meg: az idősza
ki kiadványok címük kezdőbetűi szerint kaptak rövidített formát, az irodalmi művek, 
tankönyvek stb. szerzőjük nevének kezdőbetűi szerint, a gyűjteményes munkák pedig ál
talában címük kezdőbetűi szerint. Az azonos szerzőtől származó művek, ill. műfordí
tások sorszámot kaptak, a különböző szerzők azonos iniciáléit a családnév utolsó be
tűjével egészítettem ki.
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R e z i m e

Složene atributske sintagme u mađarskom jezlku

Autor ovog rada prilazl problemu upotrebe složenih atributskih sintagml (pre 
svega particlpijalnih konstrukclja) i njihovih transforma na jednom širem planu me- 
đujezičklh odnosa, na relaciji ugro-finsklh i indoevropsklh jezika. Participijalnu 
konstrukciju stavlja u jedan §1ri lingvistlčki kontekst, tretira je kao indikátora 
razvoja 1 položaja mactarskog jezika medu indoevropskim jezicima. Problemu upotrebe 
složenih struktura pristupa se na planu transformaciono-generativne teorije. Autor 
daje slntezu dosadašnjih saznanja u madarskoj lingvistici o participijalnoj konst
rukciói i drugim složenim strukturama sa ciljem da dokaže opravdanost mišljenja da 
je složenije konstrukcije (sintagme i relativne rečenice) u stvari moguće izvesti 
kao transforme iz prvobitnih sintagmatskih oblika. U transformiranju prostog u slo- 
ženije jezičke oblike ukazuje i na uticaj latinskog i nemačkog jezika na madarski. 
Međutim, pošto za primere iz standardnog jezika uzima podatke iz jezika Madara u Ju- 
goslaviji, time u većini slučajeva devijacije jezika ukazuje na uticaj srpskohrvat- 
skog kao indoevropskog jezika.

Navodi se véli ki jezički korpus u radu i na osnovu analiza autor detaljno izla- 
že svoju teoriju po kojoj participijalne konstrukcije i složeniji jezički oblici su 
nastali i mogu nastati prelazom iz jednog oblika u drugi i to ne samo u okviru jed- 
nog jezika, već izmedu više jezika, u prvom redu prilikom prevodenja sa jednog jezi
ka na drugi ili obratno. U procesu prevođenja često se odigrava transfomiacija, za- 
to se i samo prevodenje može smatrati kao vid transformacije. Tako se participijal- 
ne konstrukcije na madarskom pretvaraju u relativne rečenice ili padežne sintagme 
kad se rečenice u kojima se nalaze prevode na srpskohrvatski jezik. Óvom trendu od- 
govaraju pojave obrnutog smera u prevodima sa srpskohrvatskog na madarski jezik.

Konstatuje se u radu da od složenih atributskih sintagmi participijalna konst- 
rukcija i danas više odgovara sintaksi madarskog jezika nego neke relativne rečenice 
ili padežne sintagme, dók one imaju širi spektar upotrebe u srpskohrvatskom jeziku.
Óva pojava nije slučajna ako se uzme u obzir da je srpskohrvatski jezik više anali- 
tički, a mađarski više sintetički po svome karakterű.

U monografiji dolazi do izražaja funkcionalno tretiranje distribucije i upotre
be proučavanih sintaksičkih oblika, pre svega u razdeljku u kojem autor daje temelj- 
nu kategorizaciju relativnih rečenica u savremenom madarskom jeziku. Funkcionalno- 
semantičkim pristupom on negira tradicionalnu podelu zavisnih rečenica po kojoj rela- 
tivna rečenica stoji umesto nekog dela glavne rečenice. On suštinu vidi u dopunjiva- 
nju sadržaja nekih ključnih reči u glavnoj rečenici sa odredenim ili neodredénim sá
ri ržajem.

Autor se oslanja u svojim analizama prvenstveno na jezičke produkte koji su nas
tali u Vojvodini u književnom stvaralaštvu, u publicistici i u narodnom govoru. Ceo 
rád prožima aspekt pravilnosti upotrebe sintaksičkih oblika u odnosu na düh madars
kog jezika i principa kulture govora. Autor često skreće pažnju na razne nepravilnos- 
ti i odstupanja od duha madarskog jezika u korišćenju padežnih sintagmi, relativnih 
rečenica i particlpijalnih konstrukcija.

Óva monografija predstavlja doprinos madarskoj lingvistici, madarsko-srpskohr- 
vatskim kontrastivnim jezičkim istraživanjima i nauci o jeziku uop§te. Njegovi rezul- 
tati mogu imati višestruku primenu u jezičkoj praksi: u radu lektora u redakcljama 
sredstava informisanja, u učenju madarskog jezika, u osposobljavanju prevodilačkih 
kadrova itd., a i indirektan uticaj na razvoj savremenog standardnog madarskog jezika.



Z u s a m m e n f a s s u n g

K o m p lexe A t t r i b u t s y n t a g n e n  im  U n g a r is c h e n

D é r A u t o r  b e h a n d e l t  d a s  P ro b le m  d e s  G e b ra u c h s  d é r  k o n p le x e n  A t t r ib u t s y n t a g m e n  
( v o r  a l lé m  d é r  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t  io n é n )  u n d  d e r e n  T r a n s fo r m á t io n s fo r m e n  z w is c h e n -  
s p r a c h l i c h  a u f  d é r  R e l a t i o n  d é r  u g r o - f i n n i s c h e n  u n d  in d o e u r o p a is c h e n  S p r a c h e n . D ie  
P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t  io n é n  w e rd e n  i n  e in e m  b r e i t e r e n  l i n g u i s t i s c h e n  K o n te x t  b e h a n 
d e l t ,  a l s  I n d i k á t o r é n  d é r  E n t w ic k lu n g  d é r  u n g a r is c h e n  S p r a c h e ,  d i e  v o n  in d o e u r o p a 
i s c h e n  S p r a c h e n  u m g re n z t i s t .  D as P ro b le m  d é r  Anw endung d i e s e r  k o m p le x e n  S t r u k t u r e n  
w ir d  m it  H i l f e  d é r  g e n e r a t i v e n  T r a n s f o n n a t i o n s t h e o r i e  e r l a u t e r t .  D é r  A u t o r  l i e f e r t  
e i n e  S y n t h e s e  n e u e s t e r  E r k e n n t n is s e  d é r  u n g a r is c h e n  L i n g u i s t i k  ü b e r  d i e  P a r t i z i p i -  
a l k o n s t r u k t i o n é n  u n d  ü b e r  a n d e r e  k o m p le x e  S t r u k t u r e n  m it  dem Z i e l  z u  r e c h t f e r t i g e n ,  
d a s s  k o n p le x e  K o n s t r u k t io n é n  ( S y n t a g n e n  und R e l a t i v s a t z e )  e i g e n t l i c h  T r a n s fo n n e  
e i n f a c h e r  s y n t  ag jn at i s c h e r  Porm en s i n d .  B e i  d e n  T r a n s  fo r m á t  io n é n  e i n f a c h e r e r  s p r a c h -  
l i c h e r  S t r u k t u r e n  i n  k o m p le x e r e  w ir d  a u f  d i e  E i n f l ü s s e  d e s  L a t e i n i s c h e n  un d D e u ts c h e n  
h in g e w i e s e n .  D a a b e r  b e i  B e i s p i e l e n  a u s  d é r  S t a n d a r d s p r a c h e  d i e  S p r a c h e  d é r  j u g o s l a -  
w is c h e n  U n g a m  a l s  Aus^gangspunkt d i e n t e ,  w i r d  a u c h  b e i  m e is t e n  F a l l e n  d é r  D e v i a t i o 
n é n  a u c h  d é r  E i n f l u s s  d e s  in d o e u r o p a is c h e n  S e r b o k r o a t i s c h e n  m i t b e r ü c k s i c h t i g t .

E s w u rd e  e i n  g r o s s e r  K o rp u s z u s a ir m e n g e s t e l l t  u n d  i n  d é r  A r b e i t  w ir d  im  D e t a i l  
d i e  T h e o r ie  d e s  A u t o r s  d a r g e s t e l l t ,  n a c h  w e l c h e r  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t  io n é n  u n d  k o n p 
l e x e  S t r u k t u r e n  e i g e n t l i c h  d a d u rc h  é n t s t a n d é n  s i n d ,  o d e r  d a d u r c h  e n t s t e h e n  k ö n n e n , 
d a s s  s i e  a u s  e i n e r  Porm  i n  d i e  A n d e re  ü b e r l e i t e t  w e rd e n  n i c h t  n u r  iin  Rahmen e i n e r  
S p r a c h e ,  s o n d e m  im  Rahmen m é h r e r e r  S p r a c h e n , i n  e r s t e r  L i n i e  w á h ren d  d e s  ü b e r s e t -  
z u n g s p r o z e s s e s . B e i  d é r  U b e r s e tz u n g  konm t e s  o f t  zu  T r a n s fo r m á t  io n é n ,  d a h e r  ka n n  mán 
a u c h  d i e  U b e r s e tz u n g  s e l b s t  a l s  e m e  T r a n s f o r m a t io n  b e t r a c h t e n .  S o  w e rd e n  d i e  u n g a r i 
s c h e n  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n  i n  R e l a t i v s a t z e  o d e r  K a s u s sy n ta g jn e n  ( lb e r t r a g e n ,  wenn 
mán s i e  s e r b o k r o a t i s c h  a u s d r ü c k e n  m ö c h te . E s g i b t  a u c h  u m g e k é h rte  E r s c h e in u n g e n , werm 
mán a u s  dem S e r b o k r o a t i s c h e n  i n s  U n g a r is c h e  ü b e r s e t z t .

E s w u rd e  f e s t g e s t e l l t ,  d a s s  k o m p le xe  A t t r ib u t s y n t a g m e n  d é r  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k 
t i o n e n  h e u t e  m ehr im  S in n e  d é r  u n g a r is c h e n  S y n t a x  s i n d ,  a l s  R e l a t i v s a t z e  und K a s u s s y n -  
ta g jn e n , w a h ren d  d i e s e l b e n  e i n  b r e i t e r e s  A n w en d u n gssp ek tru m  im  S e r b o k r o a t i s c h e n  h a b é n . 
D as i s t  k e i n  Z u f a l l ,  d en n  d i e  s e r b o k r o a t i s c h e  S p r a c h e  i s t  a n a l y t i s c h ,  w a h ren d  d i e  
u n g a r is c h e  S p r a c h e  ih re m  C h a r a k t e r  n a c h  s y n t h e t i s c h  i s t .

I n  d i e s e r  M o n o g ra p h ie  w i r d  d i e  D i s t r i b u t i o n  un d d i e  A nw endung d é r  s y n t a k t i s c h e n  
Form en f U n k t i o n a l  b e h a n d e l t ,  v o r  a l lé m  i n  dem K a p i t e l ,  i n  w e lch e m  d é r  A u to r  e i n e  a u s -  
f ü h r l i c h e ,  g r ü n d l i c h e  K a t e g o r i s a t i o n  d é r  R e l a t i v s a t z e  d é r  g e g e n w a r t ig e n  u n g a r is c h e n  
S p r a c h e  v o r n ii i in t .  F u n k t io n a l- s e m a n t is c h  n e g i e r t  e r  d i e  t r a d i t i o n e l l e  E i n t e i l u n g  d é r  
N e b e n s a t z e ,  n a c h  w e l c h e r  d é r  R e l a t i v s a t z  s t a t t  e i n e s  S a t z g l i e d e s  s t e h t .  E r  b e t r a c h t e t  
i h r e  F U n k tio n  a l s  e i n e  E r g a n z u n g  e i n z e l n e r  S c h l ü s s e l w ö r t e r  d e s  H a u p t s a t z e s  m it  b e s -  
tin m te m  o d e r  u n b e stin m te m  I n h a l t .

I n  d é r  A n a ly s e  w e rd e n  h a u p t s a c h l i c h  s o l c h e  s p r a c h l i c h e  P r o d u k t e  b e r ü c k s i c h t i g t ,  
d i e  i n  d é r  V o jv o d i i ia e r  L i t e r a t u r ,  o d e r  P u b l i z i s t i k  e n t s t a n d e n  s i n d ,  o d e r  i n  d é r  
g e s p r o c h e n e n  S p r a c h e  ü b l i c h  s i n d .  D ie  g a n z e  A r b e i t  s t r e b t  n a c h  e i n e r  F e s t l e g u n g  d é r  
r i c h t i g e n  Anw endung d i e s e r  s y n t a k t i s c h e n  Form en im  S in n e  d é r  S p r a c h k u l t u r p r i n z i p i e n  
und im  G e i s t e  d e s  U n g a r is c h e n . D é r  A u to r  w e i s t  o f t  a u f  d i e  u n r i c h t i g e  A nw endung, d i e  
dem G e i s t e  d e s  U n g a r is c h e n  n i c h t  e n t s p r e c h e n ,  b e i  dem G e b ra u c h  d é r  P a r t i z i p i a l k o n s t 
r u k t io n e n  un d R e l a t i v s á t z e n ,  h i n .

D ie s e  M o n o g ra p h ie  s t e l l t  e in e n  w e r t v o l l e n  B e i t r a g  f ü r  d i e  u n g a r i s c h e  S p r a c h f o r -  
s c h u n g , f ü r  d i e  k o n t r a s t i v e  U n te r s u c h u n g  a u f  d é r  R e l a t i o n  u n g a r i s c h - s e r b o k r o a t i s c h  
u n d  f ü r  d i e  a l lg e m e i n e  S p r a c h w is s e n s c h a f t  d a r .  D ie  F o r s c h u n g s e r g e b n is s e  k ö n n e n  m e h r- 
f a c h e  Anw endung i n  d é r  S p r a c h p r a x is  f i n d e n :  s e i  e s  i n  d é r  A r b e i t  d é r  L e k t o r e n ,  d i e  
b e i  d e n  M ed ien  t a t i g  s i n d ,  s e i  e s  b e im  É r i e m e n  d e s  U n g a r i s c h e n , o d e r  b e i  d é r  A u s -  
b i l d u n g  v o n  ü b e r s e t z e r  u s w . ,  und i n d i r e k t  k a n n  s i e  a u c h  a u f  d i e  E n t w ic k lu n g  d e s  
g e g e n w a r t ig e n  U n g a r is c h e n  i h r e  A u sw irk u n g  h a b é n .








