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SZAMHASZNALAT 
A MAGYAR ÉS A 
SZERBHORVAT NYELVBEN 

A magyar és a szerbhorvát nyelv számhasználatának összevető 
vizsgálata alkalmával a névszókat, azok közül is elsősorban a főneveket 
kell alaposan szemügyre vennünk. A főnevek egybevetésével kísérlünk 
meg feleletet találni arra a kérdésre, hogy van-e, s milyen eltérés van 
a két nyelv között a számhasználat tekintetében és hogy melyek azok 
a nyelvi és nyelvhasználati sajátosságok, amelyek mindkét nyelv szám-
használati rendszerében megtalálhatók. 

A főnevek számhasználatának vizsgálata előtt azonban röviden fog-
lal juk össze azokat a megállapításokat, amelyek a többes szám fogal-
mára és alaki jegyeire vonatkoznak. 

A névszói többes szám megfogalmazását a magyar nyelvtaniroda-
lomban a Leíró nyelvtan adja meg a legteljesebb formában: ,,A név-
szói többes szám (plurális) rendesen külön toldalékkal (többesjellel) bő-
vült szóalak. A főnevek és a főnévi szerepben használt más szók többese 
az egyes számú (singularis) alakkal szemben a megnevezett dolog több-
ségére is u t a l . . . E tekintetben a többes számú szóalakok jórészt kép-
zett szavakkal muta tnak rokonságot: a többesjel mintegy a többesség 
jelentésmozzanatát adja hozzá az alapszó jelentéséhez . . . " ' 

A magyar nyelvben az általános és leggyakrabban előforduló töb-
besjel a -k. A többesjel hiánya, illetve a zéró morféma az egyesség-
re utal : 

A hajó lehorgonyzott a kikötőben. 
A hajók lehorgonyoztak a kikötőben. 

A szerbhorvát nyelvtanirodalomban. M. Stevanovic a következő-
képpen fogalmazza meg a többes számot: „ . . . egy szónak, ha több sze-
mélyre, tárgyra (vagy általában fogalomra) vonatkozik, más alakot kell 
adni, mint amikor csak egy személyt vagy tárgyat jelöl. Ebből a körül -
ményből ered a nyelvtani szám rendszere, amelyet az egyes szám (kü-
lön alak az egyed és az egyedi tulajdonságok jelölésére: pl. nő és jó) 
és a többes szám alkot (külön alak a többesség, illetve több egyed és az 
egyedekre vonatkozó tulajdonságok jelölésére: pl. nők és jók).''2 

Az egyes- és a többes szám jelölése a szerbhorvátban a névszórago-
zás témakörébe tartozik. A szerbhorvát főnév, amely hím-, nő- és sem-
leges nemű lehet, különböző toldalékot kap, attól függően, hogy a főnév 
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milyen esetben van. A többes szám jelölése tehát nemtől és esettől füg -
gően változik. Mivel a szerbhorvát névszóragozás részletes ismertetésé-
vel el távolodnánk eredeti témánktól , nem bocsátkozunk bele e téma 
részletesebb ismertetésébe. Az alábbi példamondatokban a többes szám-
ban levő főnevek toldalékát kurzív szedéssel k iemel jük: 

Brod se usidrio u luci. 
(A ha jó lehorgonyzott a kikötőben.) 
Brodoui su se usidrili u luci. 
(A ha jók lehorgonyoztak a kikötőben.) 

A birtokviszony kifejezésében az egyes- és a többes szám jelölése 
eltérő a magyarban és a szerbhorvátban. A magyarban a bir tok és a 
birtokos számát a névszóhoz függesztet t jel, illetve személyrag fejezi ki, 
a szerbhorvátban pedig a névszót megelőző vagy azt követő birtokos 
névmás. A birtok többségét a magyar nyelv az -i, -ai, -ei, - jai , többes-
jellel jelöli, a birtokos többségét pedig a -k többesjel. 

A többesjel toldalékolási szabályaival dolgozatomban nem foglal-
kozom, mégis utalnom kell a magyar nyelv számhasználati rendszerének 
egyik sajátosságára: „E rendszerből következik, hogy ha a -k jeles töb-
bes számú alakhoz az -é bir tokjel kerül (hajó-k-é), akkor ismét egyes 
számú, de ha ehhez -i toldalékot teszünk akkor ú j r a többes számú szó-
alak keletkezik: hajó-k-é-i ." s 

A birtok és a birtokos egyességét, illetve többességét a magyarban 
és a szerbhorvátban a bevezetőben vett példamondatban a következő-
képpen jelöl jük: 

Hajóm lehorgonyzott a kikötőben. 

Moj brod se usidrio u luci. 

Hajóim lehorgonyoztak a kikötőben. 

Moji brodoui su se usidrili u luci. 

Hajóink lehorgonyoztak a kikötőben. 

Nasi brodovi su se usidrili u luci. 

A magyartól eltérően a szerbhorvátban az egyes- és többes számon 
kívül használatos a kettes szám (duális) is: ,,Valaha minden főnévnek 
megvolt a kettes számú alakja, mind a hét esetben és használatos volt 
a kettes szám, ha két személyről, tárgyról vagy egy párról volt szó, 
akkor is, amikor a kettő szó nem volt a főnév mellett (így van ma a 
szlovén nyelvben). Nyelvünk csak két főnév esetében őrizte meg a ket-
tes szám végződését minden esetben: a szem és a fül főneveknél, ame-
lyeknek a kettes száma a következe: oci — ociju — ocima, usi — usi ju 
— usima, de ezek a többes szám végződései is."4 

A szerbhorvátban ma már el tűnőben van a kettes szám, csak hím 
és semleges nemű főneveknél használatos alanyesetben (nominativus), 
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tárgyesetben (accusativus) és hívó esetben (vocativus) a kettő, mind-
kettő, három és négy számok mellett . Pl.: dva momka (két legény), oba, 
obadva sina (két, mindkét íia), t r i deteta (három gyermeket), cetiri 
imena (négy nevet). 

A kettes szám kialakulásával és fokozatos eltűnésével kapcsolatban 
Belic a következő megállapítást teszi: „Általában az egyes- és a többes 
szám használatos, a kettes szám csak akkor, amikor ez a szám, amely 
kettősséget jelent az egységben, a főneveknél kialakul. Minthogy a 
nyelvben más mód is van a páros testrészek jelölésére, a kettes szám 
eltűnik azokból a nyelvekből, amelyekben használatos volt."5 

A magyar nyelvben a kettes szám nyomát csak néhány szóban ta-
lá l juk meg, Kálmán Béla ezzel kapcsolatban megál lapí t ja : „Az indo-
európai duálist inkább a páros testrészek megnevezésében alkalmazták, 
a fgr. nyelvek viszont, — és ebben a vogul sem tér el a többitől, a páros 
testrészeket és ruhadaraboka t egységnek tekintik — az egyiket belőle fél-
nek nevezik, pl. a m. szemébe néz, kék a szeme, f á j a lába, elvesztette 
a kesztyűjét és félszemű, a fél lábára sántít stb." 6 

A MAGYAR ÉS A SZERBHORVÁT FŐNEVEK 
SZÁMHASZNÁLATA 

A főnevek számhasználatának vizsgálata a lkalmával bevezetőben 
fel kell h ívnunk a f igyelmet arra, hogy a magyarban és a szerbhorvát-
ban egyaránt a legtöbb főnév egyes- és többes számban is használatos, 
s az egyes alak rendszerint a megnevezett dolog egyediségére, a többes 
alak pedig a dolgok többségére utal. 

Mindkét nyelvben azonban vannak olyan főnevek is, amelyekre ez 
az általános megállapítás nem vonatkozik. Egyes a lakúak a gyűj tőne-
vek, pedig több egyedből álló csoportot jelölnek: a magyarban -népség, 
katonaság; a szerbhorvátban -lisce (levelek), t r n j e (tövisek). A gyűj tő -
neveket többes alakban rendszerint nem is használ juk (részletesebben 
a gyűjtőneveknél) . Más főnevek többes a lakúak és egyes ér te lemben 
használ juk őket: Amerikai Egyesült Államok — Sjedinjene Americke 
Drzave, Alpok — Alpi (részletesebben a földrajzi neveknél). 

E két kivétellel azonban a magyarban és a szerbhorvátban is az 
egyes alak egyedi dologra vagy fogalomra vonatkozik, a többes alak 
pedig a dolgok, fogalmak többségére utal. 

A főnevek egyes- és többes számban való használa tának vizsgálata 
alkalmával el kell t é rnünk a hagyományos felosztástól, mer t ez nem 
lenne minden esetben célszerű a két nyelv összevetése szempontjából . 
Ehelyett a főnevek számhasználata szerint végeztük el csoportosításu-
kat. Három nagyobb csoportot különböztetünk meg: a) a főnevek azon 
csoportját , amelyek egyformán használatosak egyes- és többes szám-
ban, b) azokat a főneveket, amelyek túlnyomórészt vagy kizárólag egyes 
számban használatosak, c) azokat a főneveket, amelyek túlnyomórészt 
vagy kizárólag többes számban használatosak. 
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Előre kell bocsátanunk, hogy némely főnevek nemcsak egy hanem 
két csoportba is besorolhatók. Ezt l á tha t juk a következő példamonda-
tokból is: 

Rózsát szed kert jéből . 
Ezek a kedvenc rózsáim. 

Az első példamondatban a rózsa főnév egyes számban áll, mer t a 
magyar nyelvszokás szerint a virágneveket egyes számban használ juk, 
ha többre gondolunk is, ha azonban több f a j t á r a vagy különböző szí-
nűekre, akkor a többes szám használatos, mint a második példamon-
datban. 

Ha a főneveknek ezt a csoport ját a virágneveket összehasonlít juk 
a magyar és a szerbhorvát nyelvben, lá tha t juk , hogy a magyarban az 
a), de inkább a b) csoportba sorolhatók a számhasználat szempont já-
ból, a szerbhorvátban viszont csak a c) csoportba, ott is a kizárólag 
többes számban használatos főnevek közé tar toznak. A magyarnak meg-
felelő szerbhorvát mondatok ugyanis így hangzanak: 

On/ona bere ruze íz baste. 
To su moje omiljene ruze. 

A szerbhorvát nyelvben mindkét esetben a főnév csak többes szám-
ban használatos. 

Noha a magyarban a rózsa főnév két csoportba is sorolható, nyil-
vánvaló az egyes-szemlélet, míg a szerbhorvátban ugyanebben az eset-
ben a többes-használat felel meg a nyelvszokásnak. 

Mielőtt rá té rnénk a főnevek csoportok szerinti vizsgálatára szól-
nunk kell arról, hogy milyen korpuszon vizsgáljuk a főnevek szám-
használatát . Mivel a magyar és a szerbhorvát nyelv alapszókincséből 
a főnevek kiválasztása és csoportosítása túlságosan nagy munká t vet t 
volna igénybe, csupán egy-egy szótári betűt vet tünk tanulmányozásunk 
alapjául. Választásunk Palich Emil: Magyar—Szerbhorvát kéziszótárára 
és Levasics—Surányi: Szerbhorvát—Magyar kéziszótárára esett. Mind-
két szótár körülbelül 80 000 adatot ta r ta lmaz és felöleli a magyar és a 
szerbhorvát nyelv alapszókincsét. A magyar—szerbhorvát szótárból csak 
a magyar , a szerbhorvát—magyar szótárból pedig csak a szerbhorvát 
címszókat vizsgáltuk. A magyar szóanyagot a gy betűn, a szerbhorvátot 
pedig az s be tűn vizsgáljuk. A szerbhorvát—magyar szótár valamivel 
több címszót vett fel az s betűnél, mint a magyar—szerbhorvát szótár 
a gy betűnél, az előforduló főnevek száma azonban szinte azonos a két 
szótárban. Ez nemcsak azt teszi számunkra lehetővé, hogy a főnevek 
számhasználatát illetően megállapításokat tegyünk az egyik és a másik 
nyelvre vonatkozólag, hanem azt is, hogy összehasonlításokat végezzünk 
a két nyelv között. 

Példáinkat e két szótáron kívül Ivo Andric: Na Drini cupri ja című 
regényéből és magyar fordításából, a Híd a Drinán című műből, és 
Németh László: Égető Eszter, illetve szerbhorvát fordításából az Estera 
című regényből vet tük. Adat for rásként felhasznál tunk még a rendelke-
zésünkre álló nyelvtankönyveket is. 
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a) AZ EGYES- ÉS TÖBBES SZÁMBAN EGYARÁNT 
HASZNÁLATOS FŐNEVEK 

A legtöbb magyar és szerbhorvát főnévnek egyes és többes alapja 
van, s egyaránt használatos egyes- és többes számban. Palich Emil 
magyar—szerbhorvát szótárában a gy betűnél 415 főnevet talál tunk. 
A főnevek legnagyobb része, 273 főnév (66%) egyes- és többes szám-
ban is használatos. E konkrét és elvont főnevek többnyire köznevek. 
Lássunk néhányat közülük: 

gyakorlás — gyakorlások; gyaloglás — gyaloglások 
gyalu — gyaluk; gyár — gyárak; gyarlóság — gyarlóságok 
gyík — gyíkok; gyógyhely — gyógyhelyek; gyúró — gyúrók 
gyű j temény — gyűj temények; gyűj tőnév — gyűj tőnevek 

A szerhorvát nyelvben is a főnevek legnagyobb része egyes- és töb-
bes számban is használatos. Levasics—Surányi szerbhorvát—magyar 
szótárában az s betűnél 411 főnevet talál tunk. Ezek közül a főnevek 
közül 359 (87%) használatos egyes- és többes számban egyaránt . Ha 
ezeket a főneveket összehasonlítjuk a magyar főnevekkel, l á tha t juk , 
hogy a szerbhorvátban 86-al (21%) több az olyan főnév, amelynek egyes 
és többes a lakja is van. 

Ezek a főnevek is többnyire köznevek: 

sala — sale (tréfa-ák); saptac — saptaci (súgó-k) 
saran — sarani (ponty-ok); sestar — sestari (körző-k) 
skodenje — skodenja (ártalom-ak); skrga — skrge (kopoltyú-k) 
spijumaza — spijunaze (kémkedés-ek); stala — stale (istálló-k) 
s tampar i ja — s tampar i je (nyomda-k); supl j ina — suplj ine (üreg-ek) 

Az egyes- és többes számban is használatos főnevek elhatárolása 
a csak egyes- vagy csak többes számban használatos főnevektől nem 
egyszerű feladat . A főnevek e csoport jába az egyes élőlények vagy t á r -
gyak, elvont fogalmak nevein kívül gyűjtőnevek, anyagnevek, sőt tu la j -
donnevek is tar tozhatnak. Az utóbbi főnevek többes számban való hasz-
nálata a közléstől függ. 

Annyi t azonban megállapí thatunk, hogy a magyarban és a szerb-
horvátban is ál talában a köznevek vagy más néven közös főnevek hasz-
nálatosak egyes és többes számban egyaránt . 

b) A TÚLNYOMÓRÉSZT VAGY KIZÁRÓLAG EGYES SZÁMBAN 
HASZNÁLATOS FŐNEVEK 

A többnyire egyes számban használatos főnevek csoportja jóval 
kisebb az előző csoportnál. A magyar nyelvben is, de különösen a 
szerbhorvátban kevés az olyan főnév, amely csak egyes számban hasz-
nálatos. A szótárban vizsgált 415 magyar főnév közül 140 (34%) hasz-
nálatos többnyire egyes számban, a 411 szerbhorvát főnév közül pedig 
csupán 39 (9,5%). 
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Mindkét nyelvre jellemző, hogy ál ta lában a gyűjtőnevek, anyag-
nevek és tu la jdonnevek használatosak egyes számban. A főnevek e cso-
por t ja ival külön-külön foglalkozunk. 

A gyűjtőnevek nagy része a magyarban és a szerbhorvátban is ál-
talában egyes számban használatosak. A gyűj tőnév: „több élőlényből 
vagy élettelen dologból álló csoport megnevezője" 7 s mint i lyen egyes 
számban a többségre utal, s így r i tkábban használatos többes alakban. 

A gyűj tőnevek a szerbhorvátban is többnyire egyes számban hasz-
nálatosak: „A gyűj tőnevek a tá rgyak és az élőlények meghatározat lan 
hányadá t jelölik, amelyek egységbe tar toznak. A gyűj tőnevek legfonto-
sabb jellegzetessége az, hogy egyes alakkal a tárgyak és az élőlények 
többségét jelölik, s ezért rendszerint nincs többes számuk." 8 

A gyűj tőnév és a többes szám tanulmányozása a lkalmával már 
Simonyi Zsigmond is rámuta to t t arra , hogy: „legtöbbször a -ság, -ség-
féle képzés, vagyis a tulajdonságok elvont neve szolgál gyűj tőnévül 
annál az egyszerű oknál fogva, hogy a közös tula jdonság jellemzi és 
összefoglalja az egész csoportot." 9 

Ilyen gyűj tőneveink a: fiatalság, cselédség, gyalogság, i f júság, job-
bágyság, katonaság, leányság, polgárság, rokonság, szomszédság, török-
ség, magyarság, stb. 

A gyűj tőnevek egy másik csoportja a -zat, -zet végű gyűj tőnevek: 
mennyezet, felhőzet, csillagzat, homlokzat, fedélzet, növényzet, személy-
zet, tollazat, fegyverzet stb. 

Mindezek a gyűj tőnevek egyes számban használatosak. Vannak 
azonban nyelvünkben olyan gyűj tőnevek is, amelyek többes számban 
is előfordulnak: had, sereg, nem, fa j , falka, család, fenyves, nádas, gyü-
mölcsös, szerkezet, maradék, hulladék, keverék. 

A magyarhoz hasonlóan a szerbhorvátban is a közös tula jdonság 
jellemzi a csoportot: „Valódi gyűj tőnevek a -stvo (ság) végződésű fő-
nevek is, mint például: radnistvo (munkásság) seljastvo (parasztság), 
Slovenstvo (szlávság), Srpstvo (szerbség), uciteljstvo (tanítóság) stb. 
Ezeknek sincs többes a lakjuk ." 10 

A szerbhorvátban is vannak olyan gyűjtőnevek, amelyeknek a töb-
bes száma is használatos. Így például: br igada (brigád), vojska (kato-
naság), druzina (társaság), ceta (csapat), narod (nép), roj (raj), stado 
(nyáj) gyűjtőnevek. 

Bizonyos főnevek, amelyeknek -ad végződésük van a f ia ta l élőlé-
nyeket jelölnek csak egyes számban használatosak: „Valódi gyűj tőnévi 
tula jdonsága és jelentése van az ad-ra végződő főneveknek: jagnjad 
(bárányok), pilad (csibék), telad (borjak), mazimad (malacok), momcad 
(legénység) stb. Függetlenül az egyedek számától ugyanezt az ad-végző-
dést kapják, tehát egyes számban állnak."11 

A magyar és a szerbhorvát nyelvben is megtalálható az a jelen-
ség, amikor egy egyes számban használt köznév gyűj tőnévként az egész 
csoport megnevezője: 

Galambócon vár a török, ne vár jon hiába (Arany: Rozgonyiné) 

Sve je polje golub prekri lo (Népdal) 
(A rétet ellepte a galamb) 
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Az anyagnevek is, amelyeknek „legkisebb része is ugyanolyan 
nemű (és nevű) mint nagyobb mennyisége" 12 többnyire egyes számban 
használatosak. Az anyagneveket (víz, bor, liszt, sör, zsír, len stb.) csak 
abban az esetben használ juk többes számban, ha különféle anyagfa j t á -
kat akarunk megnevezni velük: A szerémségi borok messzeföldön 
híresek. 

A szótárban vizsgált magyar főnevek közül csak néhány anyag-
névre bukkantunk, így például: gyapot, gyorsacél, gyümölcsecet főne-
vek nem használatosak többes számban, mer t nincs különböző fa j t a 
belőlük, míg a gyémánt anyagnév gyakran használatos többes számban 
is, mer t megmunkálásától , minőségétől függően különböző gyémántok-
ról beszélhetünk. 

Az anyagnevek a szerbhorvátban is többnyire egyes számban hasz-
nálatosak, „De mégis gyakran használatosak többes számban. Ekkor 
már nem anyagnevek, hanem köznevek, mer t nem ilyen vagy olyan 
mennyiségű anyagot jelölnek, hanem több f a j t a anyagot." 13 

A szerbhorvát s betűnél is ta lá l tunk néhány anyagnevet: sap (tim-
só), seher (cukor), skrob (keményítő), s l junak (kavics), sóder (sóder vagy 
murva), s t i rak (keményítő). 

Az anyagnevek számhasználatát illetően tehát a magyar és a szerb-
horvát is csak akkor él többes számmal, amikor különböző anyagfa j -
tákról beszél, egyébként többnyire egyes számot használ. 

A tulajdonnevek számhasználatát illetően sincs lényeges eltérés a 
magyar és a szerbhorvát nyelv között. A tu la jdonnevek mindkét nyelv-
ben kevés kivétellel egyes számban használatosak. 

A személynév, amely az emberek saját , egyéni neve, rendszerint 
nem használatos többes számban. Kivételesen, ha több családtagról vagy 
egy családfáról beszélünk, többes számot használunk: Horvátok, Vajdák , 
Árpádok, Anjouk stb. 

Az utónevek is használhatók többes számban megfelelő beszédbeli 
helyzetben, szövegkörnyezetben: (Ma a Ju l iannák felelnek. Él jenek a 
Sándorok!). 

A vezeték- és keresztnév együtt azonban csak igen r i tkán fordul 
elő többes számban, hiszen egy személyt jelöl. Mégis akad rá példa 
mindkét nyelvben, hogy egy-egy nevet többes számban használunk, 
olyankor, amikor több személy olyan közös tulajdonságáról van szó, 
amely a többes számban használt név hordozójára jellemző: (Szület-
nek-e még Dózsa Györgyök?). 

Ugyanez a jelenség a szerbhorvát nyelvben is megtalálható: „Néha 
a személynevek is használatosak többes számban, mint a következő pél-
dában: Milos Obilic Koszovón olyan tettet vi t t véghez, amelyről száza-
dok óta emlegetik, s emlegetni fogják, s a mi legutóbbi ha rcunk idején 
is voltak Milosok." 14 

A földrajz i nevek is többnyire egyes számúak, mer t egyet lennek 
ismert földrajzi egységet jelölnek (Üjvidék, Piac tér, Ausztria, Duna, 
Te jú t stb.). Ugyanez az eset a szerbhorvátban is (Beograd, Trg Marksa 
i Engelsa, Madarska, Sava, Severnjaca). 

Az intézmények, folyóiratok, újságok, irodalmi művek, műalkotások 
neve is egyes számban használatos. Példa rá a magyarban : Hungaroló-
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giai Intézet Újvidék, Híd, Népszabadság, Közöny, Iszony stb. A szerb-
horvátban pedig: Novinsko Izdavacko Preduzece Dnevnik, Polja, Poli-
tika, Na Drini cuprija stb. 

Az Egyesült Államok-, a Jesenicei Kohászati Művek- és a 
Nyelvtudományi Közlemények-féle tulajdonnevekről a plurale tantu-
moknál szólunk. Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy jelentős 
eltérés van a szerbhorvátban és a magyarban e tulajdonnevek számbeli 
egyeztetésé tekintetében. A magyar nyelvben ezek a tulajdonnevek 
minden esetben egyes számban egyeznek meg az állítmánnyal, a szerb-
horvátban pedig csakis többes számban (Az Egyesült Államok megkezdte 
a neutronfegyver gyártását. Sjedinjene Americke Drzave su pocele pro-
izvodnju neutronskog oruzja.). 

A magyar—szerbhorvát szótárból vett adataink között vannak tu-
lajdonnevek is, amelyek, mint mondtuk többnyire egyes számban hasz-
nálatosak: Gyöngyi, Györgyi, György, György-nap, Győző, Gyula, Gyuri, 
Gyurka, Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

A szerbhorvát s betűnél csak három egyes számban használatos 
tulajdonnévvel találkoztunk: Skotska, Spanija, Svedska országnevekkel. 

A gyűjtőneveken, az anyagneveken és a tulajdonneveken kívül a 
magyar és a szerbhorvát nyelv szemlélete szerint bizonyos elvont fogal-
makat kifejező főnevek is egyes számban használatosak. A főnevek e 
csoportját meglehetősen nehéz körülhatárolni. .Leíró nyelvtanunk is egy 
rövid megállapítás erejéig foglalkozik ezekkel a főnevekkel: „Csak egyes 
számban j á r j a például az általános, elvont fogalmakat kifejező főnév: 
létezés, növekedes, elmúlás, négyszögletűség, fertőzöttség, rabság, sza-
badság . . . " 15 

A szerbhorvát nyelvtanirodalom az elvont fogalmakat jelölő főne-
vekkel kapcsolatban röviden csak ennyit említ: „S mivel azokat az ér-
zéseket, tulajdonságokat és műveleteket, amelyeket jelölnek, egyedüliek-
nek és oszthatatlanoknak tekintjük, eredeti jelentésükben ezek a főne-
vek sem használatosak többes számban. Némelyek közülük ugyan néha 
többes számban is használhatók, de ilyenkor valami valóságosat je-
lölnek." 16 

Stevanovic megállapítása szerint az „oszthatatlanság" és az „egye-
düliség" a magyarázata annak, hogy e főnevek egyes számban haszná-
latosak. Véleményünk szerint ezek az ismérvek a tulajdonnevek és 
részben az anyagnevek számhasználatát illetően relevánsak, az elvont 
fogalmakat jelölő főneveknél kevésbé. Ezt bizonyítják a szótárakból 
gyűjtöt t adataink is. Csak néhányat említünk e főnevek közül a ma-
gyar—szerbhorvát szótárból: gyakoriság, gyámoltalanság, gyanú, gyáva-
ság, gyerekkor, gyógyhatás, gyorsaság, gyönyörködés, gyűlölet — mind-
ezek a főnevek egyes számban használatosak. Hasonlóképpen a szerb-
horvát: sovinizam (sovinizmus), stedljivost (takarékosság), s tednja (ta-
karékosság), stedrost (bőkezűség) — főnevek. 

Ugyanakkor a gyakorlás, gyanúsítás, gyarapodás, gyarlóság, gyen-
geség, stb. és a sala (tréfa), sarenilo (tarkaság), sega (tréfa), spijunaza 
(kémkedés) — főnevek, amelyek szintén elvont fogalmakat és tulajdon-
ságokat jelölnek, egyaránt használatosak egyes és többes számban. 
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A magyar és a szerbhorvát nyelv szemlélete tehát többé kevésbé 
megegyezik abban, hogy a gyűjtőnevek, az anyagnevek és a tu la jdon-
nevek túlnyomó része, s az elvont és általános fogalmakat jelölő főne-
vek egy csoportja egyes számban használatos. 

Bizonyos főnevek számhasználata tekintetében határozot t eltérés 
mutatkozik a két nyelv között. A magyar nyelvszemlélet szerint a gyü-
mölcs- és virágnevek, a páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhada-
rabok neve, s több más összetartozó tá rgy neve egyes számban 
használatos. 

Rózsát szed a kertben. 
Lerázza a fá ró l a meggyet. 
Körtét vesz a piacon. 
Epret eszik. 
Ibolyát árul. 
Érik a barack. 

A fent i mondatokban a gyümölcs- és vi rágnevek egyes számban 
állnak, jóllehet nem egy szál virágról vagy egy szem gyümölcsről van 
szó. Nyelvünk e tu la jdonságának egyik magyaráza ta szerint: „A magyar 
nyelvnek egyik jellemző tulajdonsága, hogy nagyon sok esetben az 
egyesszámot használja, midőn más nyelvek többes számba teszik a fő-
nevet. Ennek oka a magyar gondolkodásnak az a sajátos megnyilvá-
nulása, hogy egységbe foglalja össze a sok részletet, az összetartozó 
egyedeket." 17 

A páros testrészek s a hozzájuk tartozó ruhadarabok nevei is több-
nyire egyes számban használatosak a magyarban: 

Ruhá ja szakadozott volt, arca és keze sebekkel szántva. (H. D. 100.) 
. . . teste minden részét külön-külön érezte mint az erő és az örömök 

külön forrásá t : a lábát, csípőjét, kezét, vállát, és főleg a keblét. 
(H. D. 127.) 

Ha ja és bajusza ősz volt, mint az öregembereké, szemét lesütötte. 
(H. D. 173.) 

A füle egyre zúgott, szeme előtt pedig villogott az arany. 
(H. D. 186.) 

A magyar nyelvben a ruhadarabok neve is rendszerint egyes szám-
ban j á r j a (bő a nadrágszára, szűk a ruhauj ja , kopott a cipője, lukas a 
kesztyűje). 

Mindezek a főnevek ugyanilyen szövegkörnyezetben vagy beszéd-
szituációban a szerbhorvátban többes számban állnak, ezért részlete-
sebben a főnevek következő csoportjában foglalkozunk velük. 

c) A TÜLNYOMÖRÉSZT VAGY KIZÁRÓLAG TÖBBES SZÁMBAN 
HASZNÁLATOS FŐNEVEK 

A többes számban használatos főnevek tekintetében nagy különb-
ség van a szerbhorvát és a magyar nyelv között. Mindkét nyelvben 
vannak ugyan túlnyomórészt és kizárólag többes számban használatos 
főnevek, a szerbhorvátra azonban sokkal inkább jellemző a főnevek 
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többes számú használata. A két nyelv számhasználata közötti eltérés 
nemcsak abban nyi lvánul meg, hogy a szerbhorvátban több a plurale 
tantum, mint a magyarban, hanem abban is, hogy számos főnév annak 
ellenére, hogy létezik egyes a lakja is, szinte kizárólag többes a lakban 
szerepel a nyelvhasználatban. 

A szótárban vizsgált főnevek is ezt muta t j ák . A magyar címszavak 
között csak két többes számban használt főnevet ta lá l tunk (ez körül-
belül 0,5 százaléka a vizsgált főneveknek): a gyámszülők és a gyomor -
cseppek főnévre. 

A szerbhorvát—magyar szótárban viszont t izenhárom (3,1 százalék) 
többes számban használatos szerbhorvát címszót, főnevet talál tunk. Ezek 
a következő főnevek: salvare (buggyos női nadrág), sarage (saroglya), 
siblje (bozót), siske (homlokba fésült ha j für t ) , skare (olló), skembe 
(bendő), skrge (kopoltyú), stapici (pálcikák), stenad, stenci (kutyakölyö), 
st i tare (ernyősök), sukare (rongy), suljevi (aranyér). 

A magyarban és a szerbhorvátban is kizárólag többes számban hasz-
nálatosak egyes földrajzi nevek, intézmények, folyóiratok, regények, 
műalkotások neve. Ezeket a főneveket, amelyeknek többes a lak juk van, 
de egyes értelmük, a magyarban és a szerbhorvátban plurale t an tu -
moknak nevezzük. Ilyen földrajzi nevek például: Egyesült Államok 
(Sjedinjene Drzave), Alpok (Alpi), Kárpátok (Kárpáti), Andok (Andi), 
Kanári-szigetek (Kanarska ostrva), Bizonyos földrajzi nevek a szerb-
horvátban többes számban, a magyarban pedig egyes számban haszná-
latosak: Himala je (Himalája), Stenovite planine (Sziklás-hegység). 

A szerbhorvátban az idegen földrajzi nevek mellett jónéhány hazai 
földrajzi név is többes számú: Karlovci, Jankovci, Mirkovci, Krizevci, 
Ploce, Komovi, Bijele Stijene. 

A magyar nyelvhasználatban az előzőkben említett plurale t an tu -
mokkal, néhány többes számban használatos köznévvel és a Kovácsék-
típusú, ún. összefoglaló névvel kimerül t a csak többes számban haszná-
latos főnevek állománya. 

A szerbhorvátban a plurale tan tumok jóval gyakoribbak, mint a 
magyarban. Számos közkeletű dolog, fogalom, kizárólag többes szám-
ban használatos. A nyelvtanirodalom a következő szavakkal foglalja 
össze a főnevek e csoport ját : „Bizonyos főnevek csak többes számban 
használatosak, ezek a plurale tanutumok. Ezek a főnevek olyan tárgya-
kat jelölnek (vagy jelöltek valamikor), amelyek több részből vagy 
részecskéből állnak, illetve olyan jelenségeket, amelyek több helyen vagy 
több ízben megnyi lvánulnak." 18 

Csak néhánya t emlí tünk ezek közül a főnevek közül: naocari (szem-
üveg), nogari (állvány), grudi (mell), opiljci (forgács), rezanci (metélt-
tészta), leda (hát), prsa (mell), nedra (kebel), kola (kocsi), vra ta (ajtó), 
novine (újság), jasle (bölcső), piht i je (kocsonya), strugotine (reszelék), 
desni (foghús), bogin je (himlő), ospice (himlő). 

Többes számban használatosak a szerbhorvátban a páros testrészek 
és a hozzájuk tartozó ruhadarabok neve is. A páros testrészek szám-
használatával kapcsolatban vett magyar példáink szerbhorvát eredeti-
ben így hangzanak: 

Odelo mu je bilo pokidano i ruke izgrebane. (D. C. 94.) 
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. . . Svaki deo svoga tela oseća odvojeno, kao zaseban izvor snage 
i radosti: noge, kukove, vrat, a naročito grudi. (D. Ć. 127.) 

Kosa i brkovi sedi kao u starca, oči oborene. (D. Ć. 157.) 
U ušima mu je šumelo i pred očima bleštalo. (D. Ć. 167.) 
A gyümölcsök és virágok neve is rendszerint többes számban hasz-

nálatos a szerbhorvátban. A megfelelő magyar példák szerbhorvát for-
dítása a következő: 

Bere ruže u vrtu. 
Bere višnje sa drveta. 
Kupuje kruške na pijaci. 
Jede jagode. 
Prodaje ljubičice. 
Sazrevaju kajsije. 

Mint már az előzőkben említettük, olyan beszédszituációkban, ami-
kor a magyar egyes számot használ, a szerbhorvátban gyakran többes 
számmal találkozunk. Csak néhány példát közlünk gyűjtésünkből: 

To je donosilo sa sobom i troškove i nezgode i opasnosti. (D. C. 89.) 
Ez költséget, kellemetlenséget és veszélyt hozott magával. (H. D. 94.) 
. . . protivnici su otimali jedan drugom ne samo žene, konje i oružje, 

nego i pesme. (D. C. 95.) 
. . . az ellenfelek gyakran nemcsak asszonyt, lovat és fegyvert ra-

gadtak el egymástól, hanem egymás dalait is. (H. D. 101.) 
Nisu samo ratovi, kuge i seobe toga vremena udarili na ovaj most 

i prekidali život na kapiji. (D. Č. 109.) 
Nemcsak a káború, a pestis és alakosok átköltözése t ámadt ezekben 

az időkben a hídra, s szakította meg a kapu mindennapi életét. 
(H. D. 119.) 

Gledali su mu na ruke i u rukave, posmatrali su ga sa svih strana, 
donosili nove karte, i menjal i mesta na sečiji, ali ništa nije pomagalo. 
(D. C. 159.) 

Megnézték a kezeit és a ruhauját, figyelmesen megvizsgálták min-
den oldalról, ú j kártyát hoztak, megváltoztatták a helyüket, de semmi 
sem segített. (H. D. 175.) 

A FŐNEVEK SZÁMHASZNÁLATÁNAK GYAKORLATI 
VIZSGÁLATA 

Az egyesség-többesség nyelvhasználati kutatása céljából Vajdaság 
három községében végeztem felméréseket. Feltevésem az volt, hogy a 
kétnyelvű környezet a számhasználatban is érezteti hatását. Felméré-
seimet Zentán, Szabadkán és Zomborban végeztem. Választásom azért 
esett erre a három községre, mert mind a három városi környezet, a 
társadalmi és kulturális viszonyok viszonylag egyformák, nyelvhaszná-
lat tekintetében azonban különböznek. Mikes Melániának19 a vajdasági 
kétnyelvűség tipológiai vizsgálatai szerint e három község közül a 
szerbhorvát legjobban Zomborban, legkevésbé pedig Zentán érezteti 
hatását a magyar nyelvhasználatban, Szabadka pedig átmenetet alkot. 
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A magyar tanyelvű általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulói körében végeztem felméréseket, minden iskolában 50 diákot 
teszteltem. A diákok mind a három iskolában a tan tá rgyakat magyar 
nyelven tanul ják, a szerbhorvátot pedig mint környezetnyelvet külön 
tantárgyként . 

A magyar és a szerbhorvát nyelv használatának felmérése céljából 
kérdőívet készítettem, amelyet ez alkalommal nem ismertetek.20 

A főnevek számhasználatával kapcsolatban a következő tesztet ké-
szítettem el: 

Név: 

Iskola: 

1. Az alábbi kis történetben a be nem fejezett szavakat egészítsd ki: 

Péter nagyon falánk kisfiú. Egy alkalommal, amikor elkísérte anyját 
a piacra, aki rózs akart venni, egy kofa kosarában alm 
pillantott meg. Péter szem rögtön felcsill Odahúzta anyját 
a kofához, s mohó kez nyúlt a kosárba. Anyja rászólt: — Várj 
majd veszünk, s megmossuk. Kérek egy kilót az alm , hát 
az a kört mennyibe kerü ? — Öt dinár — válaszolt 
a kofa. Kérek fél kilót a kört is. Miközben a kofa a gyümöl-
csöt mérte, anyja pedig a pénzt számolta, Péter elcsent egy almát anyja 
kosarából és magyot harapott a mosatlan gyümölcsbe. Amikor befejez-
ték a vásárlást, csak akkor jutott eszükbe, hogy rózs akartak 
venni. 

2. Fordítsd le magyarra a következő mondatokat: 

Sa drveta opada lisce. 

Gledaj ove lepe lale! 

Pera je izgubio rukavice. 

Roda ima dugacke noge. 

Andi se prostiru u Juznoj Americi. 

3. Fordítsd le szerbhorvátra a következő mondatokat: 

Hol van a harisnyám? 

Nem találom a cipőmet! 

Már nem fá j a lábam. 

Nyújtsd a kezed! 

Mennyibe kerül a narancs? 

A teszt megoldásának táblázat szerinti át tekintése: 
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ZENTA SZABADKA ZOMBOR 
Sg. Pl. ' Sg. Pl. Sg. Pl. 

I. 37 13 39 11 32 18 

II. 1. 48 2 42 8 40 10 
2. 16 34 15 35 1 49 
3. 40 10 39 11 30 20 
4. 33 17 33 17 30 20 
5. 25 25 28 22 12 38 

III. 1. 42 8 39 11 12 38 
2. 20 30 18 32 4 46 
3. 48 2 48 2 33 17 
4. 40 10 38 12 37 13 
5. 43 7 40 10 19 31 

A teszttel a r ra a kérdésre kerestük a választ, hogy a főnevek 
egyes vagy többes számban való használata tekintetében van-e, s milyen 
különbség van a három csoport között, illetve, hogy milyen hatással 
van a szerbhorvát nyelv használata az anyanyelvre a számhasználat 
tekintetében és fordí tva, miként tükröződik a magyar nyelv szemlélete 
a szerbhorvátban. 

A csoportok közötti különbség már a teszt első fe ladatának megol-
dásánál szembetűnő. A tanulóknak hiányos szavakat kellett kiegészí-
teniük, s ezzel adtak választ arra, hogy az összefüggő szövegben elő-
forduló főneveket egyes- vagy többes számban használ ják. A diákok 
kivétel nélkül, következetesen egyes- vagy többes számot használtak 
a szavak kiegészítésénél. Mind a három csoportból a tanulók nagyobb 
része a magyar nyelv szemléletének megfelelően egyes számot használt , 
a főnevek többes számban való használata a zombori csoportnál gyako-
ribb, mint a zentai tanulók körében. 

A második feladatcsoporttal , a szerbhorvát mondatok magyar ra for -
dításával úgyszintén a virág-, növény-, páros testrészek- és a hozzájuk 
tartozó ruhadarabok nevének egyes, vagy többes számban vaió hasz-
nálatát vizsgáltuk. A szerbhorvát mondatokban a főnevek többes szám-
ban állnak, ugyanezek a főnevek pedig a megfelelő magyar mondatok-
ban egyes számban használatosak. A második mondat kivételével a 
diákok jobbára egyes számban használták a főneveket. 

Az első mondatban (Sa drveta opada lisce) a lisce gyűj tőnév, amely 
egyes számban egyezik meg az áll í tmánnyal. Bizonyára emiatt a diákok 
néhány kivétellel egyes számot használtak a fordí tás alkalmával , s leg-
többen a következőképpen fordítot ták le a mondatot : A fáról hull a 
levél. A három csoport között itt is megvan a különbség, a zentai cso-
portból csak ketten, a zombori tanulók közül pedig nyolcan használ tak 
többes számot. 

A második mondat fordí tásakor a tanulók túlnyomórészt többes 
számot használtak. A szerbhorvát mondatban az ove főnévi muta tónév-
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más és a főnév is többes számú, a magyar fordí tásban pedig egyes szám-
ban kellene lennie a főnévnek (Nézd ezt a szép tulipánt!), hacsak a for-
dító nem gondol különböző f a j t a vagy színű tul ipánokra. Véleményünk 
szerint az ilyen és a harmadik feladatcsoport negyedik mondatához 
hasonló t ípusú mondatok megszerkesztésében (az adott esetben a fordí-
tásban) nyi lvánul meg legjobban a számhasználattal kapcsolatos nyelv-
szemlélet. Az utóbbi példamondatban (Nyújtsd a kezed!) a főnév szerb-
horvát fordí tásban lehet egyes- és többes számú is, de a kézzel kapcso-
latos gyakran előforduló felszólításokban: Operi ruke! (Mosd meg a ke-
zed!), Rasiri ruke! (Tárd ki a karod!) a ruka főnév szinte kizárólag 
többes számban fordul elő. Ezért a szerbhorvát anyanyelvű informáto-
rok ebben az esetben is inkább többes számot használtak. A tanulók 
viszont jobbára a magyar nyelv szemléletének megfelelően fordí tot ták 
le a mondatot , s egyes számot használ tak a szerbhorvát fordí tásban. 

Visszatérve a második példacsoporthoz meg kell említenünk, hogy 
az utolsó mondatban (Andi se prost i ru u Juznoj Americi.) a r ra keres-
tünk választ, hogy a tanulók miként egyeztetik az alanyt az ál l í tmány-
nyal, amikor az alany plurale tan tum. Mint már az előzőkben említet-
tük az Egyesült Államok-, Andok-, Kárpátok- t ípusú plurale tantumok 
a szerbhorvátban többes számban, a magyarban pedig egyes számban 
egyeznek meg az áll í tmánnyal. Az egyeztetést, azaz a szerbhorvát; mon-
dat magyar ra való átlültetését illetően a tanulók megoszlottak, a zentai 
diákok egyenlő számban egyes- és többes számot használtak, a zombori 
csoportból a diákok nagyobb része a szerbhorvát nyelv szemléletének 
megfelelően fordí tot ta le a mondatot magyarra . 

Külön csoportként vizsgálhat juk azokat a magyar , illetve szerbhor-
vát mondatoknak a fordítását , amelyekben a páros testrészek és a hoz-
zájuk tartozó ruhadarabok neve fordul elő. Két szerbhorvát és négy 
magyar mondatban vannak ilyen főnevek. A zentai diákok nagyobb ré-
sze egy mondat kivételével (Nem találom a cipőmet) egyes számban 
használta a főneveket mind a magyar , mind a szerbhorvát mondatok 
fordításánál. A zombori tanulók is inkább az egyes számot használták 
a fordí tás alkalmával, de a többes számot nemcsak a harmadik feladat-
csoport második, hanem első példamondatában is alkalmazták. Két mon-
datban tehát többségben a szerbhorvát nyelv szemléletének megfelelően 
fordí tot ták le a magyar mondatokat . 

A csoportok közötti legnagyobb eltérés is éppen az első magyar 
nyelvű mondat szerbhorvátra való fordí tásánál tapasztalható. A zentai 
diákok nyolc kivétellel egyes számot használ tak (Gde mi je carapa?) a 
fordításban, a zombori tanulók pedig harmincnyolcan a helyes fordí-
tást adták (Gde su mi carape?). 

A feladatok megoldásának elemzését és a csoportok összehasonlí-
tását tovább folyta thatnánk, de ennélkül is látni, hogy a két szélső cso-
port között, a zentai tanulók (a túlnyomórészt magyar környezet és 
nyelvhatás alatt álló csoport) és a zomboriak között (a jobbára szerb-
horvát környezetben és nyelvterületen élő diákok) k imuta tható különb-
ség van a főnevek számhasználatában. 

A teszt, amely meglehetősen kevés feladatból áll, a főnevek szám-
használatának csak néhány alapvető kérdésére ter jed ki, azokra a nyelvi 
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jelenségekre, amelyek a magyarban és a szerbhorvátban különböznek. 
A páros testrészek, a hozzájuk tartozó ruhadarabok, a gyümölcsök és 
virágok nevének egyes vagy többes számban való használata, csak egy 
kis része a számhasználatban. Hisszük azonban, hogy a diákok által 
kitöltött hiányos szavak, a mondatkiegészítéses feladatok, a magyarról, 
illetve szerbhorvátról való fordítások bepillantást nyú j t anak a vajdasági 
diákok nyelvhasználatának a problémakörébe. 
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R E Z I M E 

KATEGORIJA BROJA U MADARSKOM I SRPSKOHRVATSKOM 
JEZIKU 

U upotrebi jednine i mnozine kod imenica u madarskom jeziku mogu 
se uociti izvesne razlike u odnosu na indoevropske jezike. U ovom radu se 
vrsi kontrastivna analiza upotrebe broja u madarskom i srpskohrvatskom 
jeziku. Na korpusu iz madarsko—srpskohrvatskog i srpskohrvatsko—madar-
skog recnika autor ukazuje na to da se u madarskom jeziku imenice u znat-
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no većem procentu upotrebljavaju u jednini, tj. da se javlja izvesna tenden-
cija singulariteta, dok se u srpskohrvatskom jeziku, obratno, znatan broj 
imenica upotrebljava pretežno u množini. 

Te razlike koje su prisutne u jezičkim sistemima autor pokušava da 
ustanovi, na osnovu analize testova, u govoru učenika osnovnih škola koji 
su pod različitim uticajem srpskohrvatskog jezika, tj . da ukaže na to da 
zavisno od jezika sredine, tendencija pluraliteta i singulariteta varira u 
govoru učenika. 

S U M M A R Y 

THE CATEGORY OF NUMBER IN HUNGARIAN AND SERBOCROATIAN 

The use of singular and plural in nouns has been approached in this 
paper from the contrastive point of view. Analysing a corpus taken from 
a Hungarian—Serbocroatian and Serbocroatian—Hungarian dictionary, the 
autor points to the fact that in Hungarian a considerably greater number 
of nouns are used in singular than in Serbocroatian, where a tendency 
towards the use of plural is evident. 

These differences in the systems of languages have consequences in 
the language use of the speakers, the amount of interference varying accor-
ding to the structure of the linguistic environment. The author tries to state 
this phenomena in the speech of primary school pupils from different lin-
guistic environments. 
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