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Gyúró Istvánná: 

A. határozott névelőről 

Elég sok éves nyelvtanítási tapasztalatom mon-
datja velem, hogy amilyen jelentéktelennek látszó kis 
szócska a kétalakú határozott névelőnk /a továbbiakban 
h.n./, olyan nagy problémát tud okozni tanároknak és 
diákoknak egyaránt. Voltak és vannak most is olyan 
diákjaim, akik szinte hibátlan nyelvtani formákat pro-
dukálnak, de a h.n. használatában bizonytalanok. Na-
gyon gyakori ez a jelenség, ha anyanyelvük valamely 
szláv nyelv, vagy pl0 a mongol, mivel ezekben a nyelvek-
ben tudomásom szerint hiányzik a h.n. . Más, általam 
többé vagy kevésbé ismert nyelvekben, pl. a germán 
és latin nyelvekben ugyan létezik ez az elem, de sok 
eltérés van pl. az angol és a magyar h.n. használatá-
ban. /Később majd egy kicsit részletesebben szólok 
erről./ 

k bizonytalanság azonban nemcsak az idegen 
nyelvek hatásából eredhet, hanem a h.n.-nek a nyelvün-
kön belüli meglehetősen következetlen alkalmazásából 
is. Szinte minden összefoglaló leíró nyelvészeti kézi-
könyv említést tesz erről a jelenségről. Hadd idézzek 
néhány hibás példát a Nyelvművelő Kézikönyvből Grétsy 
László nyománs - pl. "Kéziratot ellenőrizte" - "Gyors-
vonat elment" - "Fűre lépni tilos!" /vö. Nyelvművelő Ké-
zikönyv - a továbbiakban NyKK - I.77.o.' 



- 12 -

Hasonló "h.n. - takarékossággal" nap mint nap 
találkozunk, mivel napjainkban terjedőben van a h.n. 
elhagyásának rossz szokása, főleg a hivatalos vagy pon-
tosabban a hivataloskodó fogalmazvánj^okban. Magyaráz-
ható ez a rohanó' élettempónkkal, ámbár a nyelvészeink 
szerint - akik közül a témával legrészletesebben Simonyi 
Zsigmond, majd később Imre Samu, Bárczy Géza, Deme Lász-
ló foglalkozott. - már a múlt századokban is el-elha-
gyogatták a h.n.-ket. Ezen jelenség rögződött sok köz-
mondásunkban, - pl. "Madarat tolláról, embert barátjá-
ról." "Járt utat a járatlanért el ne hagyd!" /vö. NyKK. 
1/94 o./. Vagy gondoljunk nagy költőnk ilyen soraira, 
mint: "Bort megissza a magyar." /Vörösmarty: Fóti dal 
- uo./ - "Könnyű forgószelet heába kergetem." /Zrinyi: 
Szigeti v./ vö. Bárczy G: A magyar nyelv múltja és je-
lene 12o o./ 

Bárczy Géza szerint ilyen példákat ezerszámra 
találunk, főleg a XVI. sz.-ból, de még jóval később-
ről is, pl. Aranynál. Ennek ellentétére, a h.n. feles-
leges használatára is találunk példát természetesen, 
bár jóval kevesebbet. Lőrincze; Lajos idézi egy helyen 
Aranynak azt a sorát, hogy: "Keresi a. Klára, Mégsem 
akad rája" /Zách K.//Lőrincze L.: Édes anyanyelvünk, 
323 o./ 

Természetesen a szépirodalmi példáknál mindig 
hivatkozhatunk a költői szabadságra és a stilisztikai 
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hatásra, hiszen mindenki érzi/hogy a h.n. elhagyása 
hozzájárulhat pl. a. "balladai tömörség fokozásához vagy 
egyéb hatásokhoz. 

Ha a köznyelvi használatot vizsgáljuk, akkor 
is sok helyen találkozunk bizonytalan vagy ingadozó 
h.n.-használattal. Ennek egyik okát én a nyelvi elem 
meglehetősen késői megszületésében látom. 

Talán nem érdektelen egy pillantást vetni a 
történétére. Az most már a nyelvészek által tisztázott 
és ismert, hogy á távolra mutató névmásból alakult ki 
a nyelv belső fejlődésének eredményeképpen. /Érde-
kességként említi Imre Samu, aki legtöbbet foglalko-
zott ezzel a témával, hogy elvétve; a közelre mutató 
névmásból is alakult ki h.n. pl. Szlavóniában, Udvar-
helyen, a csángóknál stb./ /vö. MJSÜY 49./348.0. 1953/. 

Első megjelenéseként a szakirodalom a H.B. 
"az gimiltstwl" szókapcsolatát említi, / 1195-/ 
/vö. TESz. 8)7-88 o./ de abban az időben még csak szór-
ványosan fordul elő. Bárczy Géza idézi pl. ugyaneb-
ből az irodalmi emlékünkből a következő jól ismert 
részt: "odutta volna, neki paradisumut hazóá" - "mely-
ben tárgyas ragozást találunk olyan közfőnévi tárgy 
mellett, amely értelmileg határozott, noha ennek kül-
ső jele nincs." /vö. B.G.~: A magyar "nyelv múltja és 
jelene 134.0./ 
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Imre Samu, és vele egyetértésben mások állítá-
sa szerint is a következő nyelvemlék a XIV. sz.-ból 
való Gyulafehérvári Glosszák, bár /még/ itt is szűk-
körű és bizonytalan a. h.n. használata. Ugyancsak ő 
vizsgálta meg tüzetesen a Bécsi Kódexet /1315-147o/ 
és megállapította, hogy annak már kifejlett névelő-
rendszere van, és ez. idő. tájt már megjelenik az új 
alakváltozat, a mássalhangzó előtti a is. /vö. MKY 
43. 348.0./ Bárczy Géza említi MA mai magyar nyelv 
életrajzában',', hogy a Jókai Kódexben /138o-145o/ 
az az mellé kialakult egy új alakváltozat: mással-
hangzóval kezdődő szó előtt hasonult az, pl. 
ab barát, ah ház. /vö. 15o.o./ Érdekességként megem-
líthető, hogy az a egyes nyelvjárásokban szinte ki-
zárólagossá vált,/pl. Dorog és környéke/. 

Hogy milyen nyelvi folyamat eredményeként 
alakult ki a h.n. nyelvünkben, arra vonatkozólag 
két eltérő feltevéssel találkoztam a szakirodalom-
ban. Imre Samu - tulajdonképpen Simonyi Zsigmond gon-
dolatát magáévá téve - azt állítja, hogy a jelzett szó 
lett a fontosabb, nem a kijelölő jelző, amely így 
elveszítette eredeti funkcióját /vö: MNY 49. 348.0./ 
és hangsúlytalan lett. - Balázs János 1955-ben írott 
tanulmányában vitatkozik ezzel az állásponttal. Sze-
rinte a h.n. úgy keletkezett, hogy a mutató névmás, 
amelyből a névelő keletkezett, a közvetlenül előtte 
álló mutató névmás mellett elveszítette nyomatékát, 
/vö.: HYK 57.224.0./ Balázs János tesz említést a 



kettőzésről is, ti. a mutató névmás és a h.n. együt-
tes használatáról, amellyel a magyar nyelv legalább 
olyan egyedülálló Európában, mint pl. a -lak, -lek 
tárgyas igeragokkal. Azt mondja, hogy Simonyi szerint 
a kettőzés kb. csak a XVI. sz.-ból való, amikor elkezd-
ték ragozni a mutató névmást, /vö. HYK 57. 224.o./, 
Valószínű tehát, hogy ekkorra fejeződött be a h.n.-nek 
mint új nyelvi elemnek a kialakulása. 

Hogyan használták először a h.n.-t? Nyelvésze-
ink egybehangzó véleménye szerint /amelyet Grétsy L. 
összegez a HYKK-ben/ "A régi nyelvben ...elsősorban 
egyeditd szerepe érvényesült, általánosító funkciója 
csak később fejlődött ki, ill. vált fd jellemződévé." 
/vö. 1/76.0./ Mit jelent ez? Azt, hogy először "a 
beszéd vagy szöveg egy előbbi helyére visszamutató 
/anaghorikus/ szerepe érvényesült" /vö. Berrár Jolán: 
Magyar történeti mondattan 76.0./. /ügy érzem, ma 
hasonló szerepe van a. közelre mutató névmásból ki-
alakulóban levő kettős alakú szócskának, pl. e könyvben, 
ez életben. Ha ezek még tisztán mutató névmások lenné-
nek, mindig ragokat kapnának. Egyébként érdekességként 
Berrár J. előbbi munkájában megemlíti, hogy "a közel-
re mutató névmást névelőként ma is használják a palóc, 
göcseji stb. nyelvjárásokban, pl. "E postán voltam" 
/vö. uo. 2o4. o./. 
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Bárczy Géza. szerint a mohácsi vész után, tehát 
a XVI, sz. második felében a h.n, már kezdi jelölni a 
fogalom általánosítását is, de még tulajdonnevek előtt 
nemigen van, és egyedülálló dolgoknál sem, pl.: isten, 
teremtő, menny, föld stb. /vö.: Bárczy G.: A magyar 
nyelv életrajza 151.0./. 

Miután ennyire körüljártuk a h.n.-t, nézzük 
meg, hogyan definiálják mai szerepét a nyelvészek. Imre 
Samu meghatározása szerint ,rA főnevet vagy a főnévi 
szerepű más szót, mondatot, betűt stb. azáltal hatá-
rozza meg, hogy jelentéstartalmát általános vagy egyedi 
értelemben szembeállítja minden más hasonló dologgal, 
fogalomkörét a rámutatással megjelöli, megkülönbözteti." 
/vö. MMNYR 1/269.0./. Még világosabb eligazítást ad 
a. következő mondata: "Ma h.n.-t használunk, ha a szó 
akár egy ismert fogalom egy egyedét, akár az egész fajt 
jelöli." /MNY 49. 351.0./. - Arról, hogy mi tekinthető 
határozott fogalomnak, a következő eligazítást kapjuk 
tőle: "amelyről már volt szó az előzményekben, vagy 
amely az előismeretekből már ismertnek vehetői." /vö. 
MMHYR uo./ /Mint majd később a példákból látni fogjuk, 
diákjaink számára eme utolsó meghatározás második része 
okozza a buktatók nagy részét a h.n. használatában./ 

Lehetne még finomítani, árnyalni a definíciót, 
mint ahogy a témát legjobban ismerői Imre Samu is meg-
tette a magáéval, vagy pl. stilisztikai szempontból 
vizsgálni, mint ahogy Fábián Pál, Szatmári István, 
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Terestyényi Ferenc: "A magyar stilisztika, vázlata" c. 
könyvében látjuk /vö. 212.o./, de bárhogyan is próbál-
juk szabályok közé szorítani ezt a két rakoncátlan kis 
szót, röviden úgy tudnánk csak jellemezni.őket, ahogy 
Imre Samu: "A névelőhasználatnak az általános szabá-
lyokon belül elég bonyolult a használati rendje." 
/MMNYR 1/269./. Többé-kevésbé ugyanezt visszhangozza 
szinte mindegyik tanulmány. Ha bizonytalanságban vagyunk, 
vagy tételesen kíváncsiak vagyunk az összes előfordu-
lási esetre, akkor legjobb, ha valamelyik kézikönyv-
höz, leginkább a Nyelvművelő Kézikönyvhöz fordulunk. 

A mi fő problémánk azonban leginkább az, hogyan 
tudjuk a lehető legjobban eligazítani a diákjainkat 
a. h.n. használatában. Az előbb említett definíció lé-
nyege az, hogy a h.n. általános vagy egyedi értelemben 
szembeállítja a főnév jelentéstartalmát minden más do-
loggal. Ez a szembeállítja kulcsszó a definícióban, 
még azt is hozzá lehet tenni, hogy kiemeli, elhatárol-
ja. 

Lássunk példákat: - A h.n. megjelenésének a 
legegyszerűbb és legklasszikusabb esete az, amikor egy 
egyedet kiemelünk. Az első megjelenésében névelőtlen, 
vagy határozatlan névelővel jelenik meg, csak a máso-
dik megjelenésekor konkretizáljuk a h.n.-vei - pl.: 
Itt egy toll. A toll zöld. Ezek az esetek világosan 
érthetők, az oktatásban általában nem okoznak gondot. 
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- Kezdődik a komplikáció azzal, hogy sokszor az egye-
di értelemben elhatárolt dolog már első említésben 
h.n.-t igényel, mivel szűkebb vagy tágabb körben ál-
talánosan ismert dologra utal, pl. a párt, a kormány, 
a. miniszter, az igazgató stb. - vagy egy konkrét szi-
tuációban: A gyorsvonat elment. -
- Folytatódik azzal, hogy az ún. egyedülálló dolgok 
előtt pJL. : a föld, a menny, a teremtő, stb. szintén 
megjelenik a h.n., és természetesen már az első megje-
lenésekor, mivel ezek általánosan ismertek. 
- Sűrűsödnek a hibák akkor, amikor a h.n. másik funk-
ciója, az általánosító értelmű érvényesül, pl. a három-
szög, a gömb stb. - más fogalomkörből: a politika, a 
gazdasági élet, az ipar, a kereskedelem stb. Itt a 
h.n. elhatárolja, és egyben kiemeli az említett dolgok 
egy csoportját, vagy az élet egy szféráját a világ 
többi dolgai közül /a gömb olyan test, stb. = minden 
gömb/Ide tartoznak még az absztrakt főnevek is: a 
szépség, a jóság stb. Ugyanez a logikája a következő 
szókapcsolatnak is: a hegyek, a tengerek, - az állaltok, 
az emberek, a növények, a sárkányok stb., ha a többes, szám 
azt jelzi, hogy a kategóriába tartozó dolgok összessé-
géről van szó. 

A fenti esetek, ha nem is túl könnyen, de némi 
logikával megérthetők a magyar nyelvet tanulók számára. 
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De amint például a tulajdonnevek, azon belül is a 
földrajzi nevek népes családjára gondolunk, a legkörül-
tekintőbben megfogalmazott definíció és a leglogiku-
sabb magyarázat sem segít. Itt csak a nyelvi szokások-
ra hivatkozhatunk, azt kell közvetítenünk a nyelvet 
tanulók számára. 

Ha azonban egy magyarul tanuló ember meg is ér-
ti a nyelvünkben uralkodó szabályokat és szokásokat, 
még mindig meg kell küzdenie anyanyelvének /vagy eset-
leg több tanult nyelvnek/ a hatásával is. Nekem úgy 
tűnik, hogy a h.n. használatában az idegen nyelvek ne-
gatív transzfere elég erős. Már említettem-példaként 
a szláv nyelveket, de az általam kissé jobban ismert 
angol nyelvvel sem járunk sokkal jobban e tekintetben. 
Nincs szándékomban mélyebb kontrasztív tanulmányokba 
bocsátkozni, már csak azért sem, mert Stephanides Éva 
az "A Contrastive Study of the English and Hungárián 
Article" c. könyvében részletesen és alaposan feltérké-
pezte ezt a területet, vagy például az "Angol nyelvi 
hibakalauz" is nyújt némi eligazítást e tekintetben, 
habár mindkét mű az angol nyelv tanulása szempontjá-
ból vizsgálja a problémát. Csupán néhány kirívóan elté-
rő esetet szeretnék megemlíteni a magyar és angol nyelv 
eltérő h.n.-használatában. 

Általánosságban megállapítható, hogy az angol-
ban a h.n. használati köre jóval szűkebb, mint a mi 
nyelvünkben. Természetesen soha nincs ott mutatószó 



után redundass elemként /de azt hiszem, ez a jelen-
ság nagyon kevés nyelvben létezhet./ Az angolban to-
vábbá nem jelenik meg a birtokos névmás előtt. A tu-
lajdonnevek előtt is sokkal ritkábban használatos: pl. 
soha nincs h.n. a tengerek, folyók neve előtt, ha ott 
van a köznév is a tulajdonnév után. Pl.: - Themse j 

river,-The Themse $ Atlanticocean,-The Atlantic. Soha 
nincs a tavak neve előtt/és azok neve a köznévvel kez-
dődik: Laké Balaton/ Általában nincs a hegyek neve előtt 
néhány kivételtől eltekintve /kiv.: The Matterhorn, 
The Eiger/, de a. sorrend: Mount±tulajdonnév. A hegy-
ségek neve előtt viszont ott van, és azok többes szám-
ban vannak: pl. The Tatras, The Rockey Mountains. Majd-
nem mindig névelőtlenül jelennek meg az utcanevek, pl. 
Oxford Street, Regent S. stb.; kivéve, amikor a névben 
benne foglaltatik a. h.n.) pl. The Strand, The High Street 
Nincs határozott névelő az "university, school, college, 
hospitál, prison" szavak előtt, ha azok általános ér-
telemben használatosak, ha magát az intézményt jelentik, 
csak akkor, ha egy konkrét épületet jelölnek a szóval. 
- Sőt olyan egyedülálló dolgok előtt is hiányzik a h.n., 
mint God, Heaven, Hell. -/vö.: Susan Doughty - Geoff 
Thompson: Angol nyelvi kalauz 64.o.; 118.o./ 

Megfigyelhető, hogy az angol nyelvben a h.n. 
általánosító funkciója sokkal gyengébb, mint a magyar-
ban, sőt azt is meg merném kockáztatni, hogy szinte nem 
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is érvényesül. Már az előzd példák egy része is ezt mu-
tatta, de a következők még világosabbá teszik ezt. 
Az autó gyorsabb, mint a villamos. = Cars are quicker 

than trams. 
Az idő pénz. = Time is money. 
Az idő repül. - Time flies. 
Az élet nehéz. = Life is hard. 
A vas fém. = Iron is a metál. 
A kutya hűséges állat. = Dogs are faithful animals. 

/The dog is a faithful animal./ 
Szeretem a kutyát /kutyákat/. = I like dogs. 
Érdekes, hogy az angolban az űn. számlálható dolgoknál 
ilyen mondatokban rendszerint többes szám van. A magyar-
ban is megvan ez a többes számra való hajlam, de csak 
névelővel, pl. 
A nők szeretik a gyerekeket. = Women like children. 
A gyerekek szeretik az állatokat. = Children like 

animals. 
/Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a határozatlan né-
veld kötelezd használata, viszont sokkal gyakoribb az 
angolban, pl.iuWhat a pity = Milyen kárí/ 
/A példamondatok nagyrésze Stephanides Éva: A Contras-
tive Analysys, of Determiners c. előadásából való -
Mod. Filológiai T. 1986. okt./ 

Látnivaló tehát, hogy miért oly nehéz biztos 
eligazítást adni a magyar h.n. használatáról. A továb-
biakban azt próbálom megmutatni néhány példával, -
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természetesen a teljesség igénye nélkül - hogy hol van-
nak a bizonytalan pontok, hogy milyen hibákat követnek 
el leggyakrabban a diákok. Némi hibaelemzéssel próbál-
kozom tehát, de annak tudatában teszem, hogy egy alapos 
hibaelemzéshez évekig tartó komoly gyűjtőmunkára lenne 
szükség. 

Nem volt könnyű eldöntenem, hogy milyen logi-
kai láncra fűzzem fel a hibákat és a hozzájuk kapcso-
lódó megjegyzéseket, hiszen a helyzetet komplikálja 
az, hogy a h.n. használatánál szemantikai és alaktani 
/azon belül szótani és mondattani/ szempontok kevered-
nek. Mint láttuk, a definició szinte kizárólag szeman-
tikai alapon adott eligazítást, de már a h.n. hasz-
nálati eseteinek tételes felsorolásánál gyakran talál-
kozunk alaktani - főleg mondattani - szempontokkal; 
pl. a. mutatószó után h.n. kell - vagy: a birtokos szer-
kezetnél vagylagos; - de találkozunk szótani alapon 
nyugvó meghatározással is; pl. gyakox'i a felsőfokú 
melléknevek előtt. 

Ugy érzem, hogy a szemantikai szempont mellett 
a h.n. használatában erősen befolyásoló tényező a fő-
név vagy főnévi jellegű szó mondatban elfoglalt sze-
repe, mondatrészi funkciója, sőt még a szórendje is. 
Ezért úgy döntöttem, hogy mondandómat mondattani ala-
pon rendezem. 
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Csak egy apróság a döntésem megtámogiatására: Kézi-
könyveink szerint a h.n. gyakori elvont fanevek előtt. 
Ez így is van sokszor, legtöbbször akkor, ha ezek 
alany vagy tárgy szerepét töltik be. Pl.: A jóság 
az egyik legkiválóbb tulajdonság. Vagy: A jóságot 
tisztelni kell. - De ellenpélda: Jóság nélkül mit 
sem ér a szépség." Jóságból támogatták a szomszédot, 
nem haszonért. 

Látjuk, hogy ugyanaz az elvont főnév pl. bi-
zonyos határozói funkcióban nem vonzza,-sőt-* 
inkább taszítja a h.n.-t. Vagy-ha a névszói 
állítmány szerepét tölti be; pl. Kati /egy/ szépség, 
- szintén nemigen tűri maga előtt a h.n.-t. 

Kezdjük vizsgálódásunkat az alannyal, melynek 
szerepét legtöbbször főnév tölti be. Induljunk ki 
néhány, elég tipikus hibát tartalmazó mondatból: 
Okosság fontosabb, mint _ erő. Tavasszal _ madarak 
szívesen repülnek. _ Tanulás jól megy. Semmi sem 
volt érdekes nekünk, csak _ beszélgetés, _ nevetés;. 
_ Futball híres sport. _ Magyar nyelv nem könnyű. 

^Csapadék növekszik. Sok ipartelep épül fel olyan 
gyorsan, mint _ gombák. 

A hiányzó h.n.-t "_" jelöljük így. 
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Ezekben a mondatokban a h.n.-nek második, azaz 
az általánosító funkciója miatt kellene megjelennie. 
Ezt talán úgy lehet jobban megmagyarázni a diákok-
nak, hogy amikor pl, a tanulásról, a madarakról /álta-
lában/, a futbáliról stb. beszélünk, a szó> a világ dol-
gai közül egy csoportot, kategóriát kiemel, és annak 
egészére /vagy minden tagjára/ mutat, tehát az álta-
lánosításon kívül bizonyos elhatárolásról van szó. 
Szinte ezek a legtipikusabb hibák, még számos van belő-
lük raktáron, ti, itt érvényesül leginkább az idegen 
nyelvek negatív transzfere. 

Nézzük a további hibákat az alannyal kapcsolat-
ban: 
Esik _ eső. Fúj _ szél. 
Okvetlenül hiányát érezzük a h.n.-nek, ha az állítmány 
megelőzi az alanyt. Ellenben ha megváltoztatjuk a szó-
rendet /Szél fúj/, már nem okvetlenül szükséges a h,n, , 

Ha nem igei, hanem névszói állítmány előzi meg 
az alanyt: 
Nagy a forgalom. Szép az idő, - , hasonló a helyzet, 
azzal a különbséggel, hogy a fordított szórend sem 
engedi meg a h.n. elhagyását. /Az idő szép./ 

Egyébként az ilyen típusú mondatoknál tudato-
sítani lehet a létigés variációt: Nagy forgalom van. 
- Szép ido van. - Nince szép idő, araikor viszont 
nem szabad h.n.-t alkalmazni, mivelra mondat valaminek, 
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egy eddig ismeretlen dolognak a meglétéről vagy hiá-
nyáról tudósit, amikor az alany mindig új információt 
közöl nyelvtanilag /Ezért hibás ez a mondat: Ha nincs; 
az erdő,.../, még ha jelentésében a legnagyobb közhely 
is. 

Érdekesen viselkednek az igekötos igék. Egy-
részt úgy érzem, általában . h.n.-s köznévi alanyt 
igényelnek, másrészt az alany tőmondatokban nemigen 
előzheti meg őket. Pl. Megérkeztek a gólyák. - Elfúj-
ta. a szél. -
Még néhány hibás mondat az alannyal kapcsolatban: 
Gimnázium kilenc osztályból áll. _ Általános is-

kola közel volt hozzánk.*-'Ezek a hibák egy másik in-
goványos területről valók. Itt olyan dologról van i 
szó, amely a definíció, szerint "az előismeretekből 
már ismertnek vehető", azaz a közlő és a közlést be-
fogadó számára egyaránt feltételezhetően ismert, dol-
got jelöl, ezért már első megjelenésében h.n.-t 
igényel. 
Látszólag ellentmond ennek a következő hibás példa: 
A. mongol iskolák rendszerében az általános iskolák, 
a szakközépiskolák, a főiskolák, és az egyetemek van-
nak. 
Itt szerintem egyrészt a létigei állítmány miatt zava-
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ró a h.n.-k használata, másrészt amiatt, hogy egy 
kategóriába . /iskola/ tartozó dolgok típusait sorolja 
fel. Ezenkívül a szórend is azt jelöli, hogy új infor-
mációról van szó, hiszen az új információ leginkább 
az állítmány eldtt jelenik meg. 
Még néhány hibás mondat az alannyal kapcsolatban: 
A fiúnak nem volt a csomagja. Nekik nem volt az 
ebédjük.Ezeken a lakótelepeken az üzletek is vannak. 
Akarok a hercegnő lenni. A szegény parasztoknak a 
lámpájuk,-sem volt. 
Tapasztalataim szerint meglehetősen gyakoriak az ilyen 
jellegű hibák, amikor az alany egy birtoklást kifejező 
részeshatározós szerkezet /ún. datívuszi - posszeszívu-
szi szerk./ alanya. Ilyen esetekben is azzal lehet 
magyarázni a h.n. felesleges voltát, hogy a mondat a 
létigei állítmánnyal egyelőre csak valami meglétéről 
/vagy hiányáról/ tudósít, ami majd később válhat konk-
réttá. 

Ha az alanytól továbblépünk a névszói, azon 
belül is a főnévi állítmányhoz, ami definíció-szerű 
mondatokban van jelen, nagyon érdekes dolgot tapasz-
talunk. Nézzünk kiindulópontként egy-két hibás monda-
tot. : 
A futball a. híres sport. Baja. a fontos átkelőhely. 
A fentiZdefinició-szerű mondatnál az állítmány eldtt 
azért nem kell h.n., mert egy konkrétabb dolgot be-
sorolunk egy általánosabb kategóriába, amely egyben 
az új információt adja. 
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Viszont ha a következő, most már helyes; monda-
tokat vizsgáljuk: 
-II. János Pál /a/ pápa. - Kovács Péter /az/ igazgató., 
azt tapasztaljuk, hogy a h.n.-s és a névelőtlen forma 
is helyes, de a két forma más-más jelentéssel bír. A 
névelőtlen csak kategóriába sorol, funkciót jelöl, a 
névelős konkrét szituációba is helyezi az alanyt, idő-
ben és helyileg is behatárolja, még ha nem is tartal-
maz a mondat idő- és helyhatározót, implikálja azokat. 
Esetleg egy ki nem mondott ellentétet jelez, /ő az, 
nem más/. 

Ha a névszói állítmány szerepét melléknév töl-
ti be,, nagyobb gond nincs, mert a melléknevek előtt 
általában nem használatos a h.n., die lehetnek kivéte-
lek. Pl. nem okvetlenül hibás moncLat a következő: 
- Kati a szép. 
Lehet létjogosultsága a h.n.-nek, ha Katit kiemelem 
és egyben ellentétbe állítom a többi lánnyal egy bi-
zonyos körben. Ilyen példák jutnak még eszembe: 
Péter /a/ hibás, Éva. a. friss., stb. 
Ez a kiemelés és elhatározás természetesen a felső-
fokú melléknévi állítmányoknál érvényesül /a/ leg-
határozottabban. 
Meg kell jegyeznem, hogy nem tudok teljesen egyetér-
teni a NyKK vonatkozó részével, ahol azt írja Grétsy 
László, hogy; "A névszói állítmányként álló felsőfokú 
jelzős szerkezetek vagy puszta melléknevek, számnevek... 
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elfogadhatók mind a. régen gyakoribb névelőtlen, mind 
az utóbbi 1-2 évtizedben elterjedt névelős formában." 
/vö. 1/86.0./ Egyik példája az:, hogy "Hármuk közül 
Péter /a/ legerősebb, /uoí'/ Szerintem itt nemcsak ter-
mészetesebb a névelős forma, hanem szükséges is. El-
képzelhető, hogy ha a mondat első helyén van a felső-
fokú mn.-i állítmány, akkor elhegyható a h.n., pl. 
/A/ legfontosabb a tanulás. -, de nekem ott is sokkal 
természetesebb a h.n.-s forma. 

A névszói állítmánnyal kapcsolatos eseteket 
korántsem kimerítve rátérek a következő, érzésem sze-
rint leggyakoribb mondatrészre, a tárgyra, már csak 
azért is, mert, a főnévi tárgy nagyjából úgy viselke.-
dik a h.n.-vei, mint az alany vagy a névszói állítmány. 
A tárgy és a kapcsolódó ragozási formák egyik neural-
gikus pontját képezik az oktatásunknak, egyrészt ne-
hézségi fokuk miatt, másrészt talán azért, mert egy 
anyanyelvűnek az ebbéli tévesztés nagyon bántja a fü-
lét. Nagy súlyt fektetünk tehát az alanyi és tárgyas 
ragozás megtanítására, de azt már nem könnyű megha-
tározni, hogy mikor lehet határozott a tárgy, és mikor 
nem. 

Hogyan magyarázzuk meg például a következő 
mondatoknál a hibás névelőhasználatot? : 
A mézzel kell innom _ tejet. Ebédre a rizst esszük. 
Azok a hőerőművek szennyeznek _ környezetet, - - -
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Formailag minden szabályos, mégsem jók a mondatok. 
Miért? Meg kell vizsgálnunk, hogy mit veszünk ismert-
nek és mi az új információ. Ezt viszont a szórend is 
sokszor nagyon jól mutatja. Nézzük a két első mondat 
rendj ét: 

1. H + Á + T 2. H + T + Á 
Van egy elég biztos szórendi útmutató: ha a tárgy 
/vagy más mondatrész/ megelőzi az állítmányt, azt 
azért teszi, mert új információként jelenik meg a 
közlésünkben, ezért legtöbbször névelőtlen. 
Elképzelhetők persze, variációk is némi jelentés-
különbséggel, pl.: 
- A. közlekedési rendőr /a/ forgalmat irányít/ja/. 
- Az orvos /a/ betegeket gyógyít/ja/.,stb. 

Miért, hibás; a következő mondat?: 
- Szeretek _ matematikát, _ fizikát, _ kémiát. 
- Nagyon szeretett _ zenét:. 
A szórend miatt? Ha felcserélem a szórendet, sze-
rintem ugyanúgy kell h.n. a tárgy/ak/ elé. A h.n. 
általánosító funkciója miatt? Akkor miért nem szük-
séges, ha kicserélem az igét pl. a tanul igével? 
Őszintén szólva nem tudom, de arra gyanakszom, hogy 
bizonyos tárgyas igék, pl. a szeret, tud, feltalál, 
stb. legtöbbször határozott főnévi tárgyat vonzanak. 
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/ Talán főleg azok, melyek kaphatnak infinitívuszi tár-
gyat is?/ Mindenesetre furcsa, hogy a : - Munkát 
szeretnek, - mondat, bántó a fülnek, de ha kicserél-
jük az igét pl. a végez, keres, vezet, készít, stb. 
igével, jó a mondat, minthogy ezek meg'inkább a ha-
tározatlan tárgyat vonzzák, ha nem igekötősek. Talán 
azért rossz ez a mondat: Egyiptomban már készítettek 
az üvegedényeket. 

Még egy hibás mondat, a tárggyal kapcsolati-
ban: 
Eddig befejeztem _ általános iskolát és _ középis-
kolát:. 
Úgy érzem, ebben a mondatban legalább 3-4 okból ott 
kellene lenni a h,n.-/k/-nek. Egyrészt talán az 
ige jelentése okán.,t, másrészt amiatt, hogy a szó 
közismert dolgot jelöl, harmadrészt talán a szórend, 
miatt, negyedrészt azt hiszem, az állítmány igekötő-
je okán. Azt mindenki tapasztalhatta, hogy az ige-
kötős igék központi helyet szeretnek elfoglalni a 
mondatban, tehát nem szeretnek a narratív mondat vé-
gén őrködni, mint igekötő nélküli társaik. Gondol-
koztam, hogy miért, és egyre inkább az a meggyőző-
désem, hogy az igekötő, mint határozói elem valami 
olyan többletet ad a mondatnak, hogy szinte az lesz 
az új információ, és ezért nemigen túr meg maga előtt 
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pl. tárgyat a narratív mondiatokban. Még akkor is így 
van ez., ha az igekötő nem irányt jelöl, pl. - Az. orvos 
beteget vizsgál. - de: - Az orvos megvizsgálja a bete-
get. /Persze jelentéskülönbség is van a két mondat 
között./ 

A felsorolt mondatok közül kettőben halmozott 
egynemű mondatrészek, jelen esetben tárgyak vannak. 
A szakirodalom erre vonatkozóan azt mondja, hogy 
ilyenkor tanácsos minden azonos mondatrész elé kiten-
ni a h.n.-t, ha az úgy kívántatik, /vö. NyKK 1/87.0./. 
Ha azonban bizonyos stilisztikai szempontot kívánunk 
érvényesíteni, pl. az azonos mondatrészek szoros je-
lentésbeli együvétartozását akarjuk érzékeltetni, 
nyugodtan elhagyhatjuk a h.n.-t a 2f, 3»» stb. azonos 
mondatrész előtt. /vö. Fábián Pál: MNY 52 /1956: 489.o./. 

A tárgy után nézzük most. a birtokos jelzőt 
111. a birtokos szerkezetet, amelyben legtöbbször fő-
név vagy főnévi szerepű szó kapcsolódik: másik főnéi-
hez. A kézikönyvek nagyon részletesen foglalkoznak ez-
zel a kérdéssel, mivel a birtoklást kifejező struktú-
ráknak sok ága-boga. van. Érdekes azonban, hogy a hibák 
nem nagyon gyakoriak. Ennek egyik oka az lehet, hogy 
elég egzakt módon el tudjuk igazítani a diákjainkat 
ezen a területen. Könnyen belátható például, hogy a 
birtokos jelző előtt általában azért szükséges a 
h.n., ha az köznév, mert az már ismertként, nem új 
információként jelenik meg a közlésünkben. 
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A másik ok az lehet, hogy a birtokos szerkezeteknél 
elég sok esetben ingadozó a h.n. használata, így 
van ez pl. a főnév birtokos vagy névmás előtt, vagy 
a birtok előtt, ha a birtokos -nak, -nek, ragot kap 
Erről az utóbbi esetről azt írja Grétsy L.:"Sokan 
úgy vélik, hogy kötelező. Ez tévedés. Stilisztikai 
különbség van a két forma között, de az élőbeszéd-
ben és a hozzá közel álló- szépirodalmi művekben a 
névelős forma a gyakoribb." /vö. NyKK 1/94. o./ 

A nyelvoktatásban a probléma, főleg akkor 
jelentkezik, amikor valamilyen oknál fogvaa a bir-
tokos jelzői csak látens elemként van jelen, vagy 
amiatt, mert szemantikailag egybeesik az alannyal, 
vagy azért, mert már ismert az előzményekből. Ha az 
alany megelőzi a birtokot, mindig kell h.n. a bir-
tokos személyragos szó- /tehát a birtok/ elé, egyéb-
ként félreérthetők az ilyen mondatok: A diák _ fü-
zetét javította. /Nem világos, hogy a diák A- vagy 
BJ. vagy mindkettő./ Ha ellenben megváltoztatjuk 
a szórendet, a h.n.-használat vagylagossá válik.: 
/A/ Füzetét javította a diák. 

Amikor valóban nem kell a birtok előtt h.n. 
az a partitivusz esete. Elvitte két könyvemet. Két 
diákom hazautazott. 
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Az alannyal kapcsolatban már ejtettem szót a datívuszi-
posszeszívuszi szerkezetű, birtoklást kifejező szerke-
zetekről ,/Tapasztalatom szerint ezek elég sok problé-
mát okoznak a nyelvtanulóknak./Ott arról volt szó, hogy 
ezen szerkezetek alanya előtt sokszor használnak hi-
básan h.n.-t, holott nem kell. A következő példák a 
másik tipikus hibáját mutatják az ilyen jellegű monda-
toknak: 
Magyar embereknek jó szívük van. _ Magyar embereknek 

általában barna hajuk és szemük van. _ Mérkőzésnek c'!'.-
vége volt. 
Tapasztalatom szerint meglehetősen gyakoriak ezek a 
hibák, amikor a határozói formájú birtokos előtt, fő-
leg ha az jelzős köznév, nem teszik ki a szükséges 
h.n.-t. Itt azt kell tudatosítanunk, hogy ezekben a 
mondatokban az új információ mindig a birtok, /ami egy-
ben a mondat alanya/, az legtöbbször h.n. nélküli, 
viszont a birtokos már ismert egyén, csoport, dolog, 
tehát h.n.-s, ha más, rendszerint szemantikai faktor 
nem zárja ki azt. /Lehet ugyan olyan mondatokat, ta-
lálni - főleg a népi szólásokban -, ahol nincs h.n., 
de. a mai köznyelv igényli, Egy ilyen kivételt feltét-
lenül idéznem kell, mert egész gyermekkoromat, bera-
gyogta. ez a falvédőszöveg: "Magyar asszonynak nincsen 
párja, sürög-forog a konyhába." /sic!/ 

Ezután következzék a határozók népes csoport-
ja. Természetesen főleg csak azokkal foglalkoztam, 
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amelyek gyakori kifejezőeszköze a. főnév vagy a főnévi 
szerepű egyéb, szó vagy szószerkezet. 

A birtokos szerkezethez formailag a legtermé-
szetesebb módon a részeshatározó tartozik, de erről 
szinte semmit nem tudok mondani azonkívül, hogy érzé-
sem szerint majdnem mindig h.n.-vei jelenik meg, ha 
köznév a kifejezőeszköze. Tapasztalatom szerint itt 
hibák nemigen adódnak a h.n. használatában, talán 
azért, mert a részeshatározók legtöbbje egyedi főnév, 
/azon belül sokszor tulajdonnév/, így gyenge az ide-
gen nyelvek negatív transzfere. /Egy hibát azért ta-
láltam a vietnamiaknál: Minden tetszik _ látogatók-
nak./ 

A másik gyakori határozó, amelyről egyértel-
műen ki lehet jelenteni, hogy él a h.n. használatá-
val, a hasonlító határozó. Ez annyira evidens a diák-
jaink számára is, hogy csak egy hibát találtam. Leve-
gő könnyebb _ víznél. 

Folytatván a leggyakoribb - és főnévi jelle-
gű kifejezőeszközzel nagymértékben élő határozók 
sorát, érzésem szerint ezután a helyhatározó követ-
kezik. Ha jól emlékszem, az ezen a területen előfor-
duló névelős hibák özöne késztetett arra, hogy a h.n. 
használatának tüzetesebb vizsgálatába fogjak. 
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Álljon itt néhány hibás mondat példaként: 
Este sétálok _ városban. Ebben az időben _ autóbusz-
megállóknál több ember áll. Mindenki megy __ hegyre, 
amikor szép idő van. Sok lány _ mezon dolgozik. 
Stadionba sietett. Türr István Garibaldi mellett 

harcolt _ szabadságharcban. _ Főpagodában van még 
egy érdekes dolog. Egész nap; lehetne sétálnunk _ bar-
langokban. _ Gyógyszervegyészetben ... 

Érezzük, hogy nem nagy hibák ezek, sőt néha 
szórendi változtatással el is fogadható a névelőtlen 
forma, bár az jelentésmódosulást okozhat. 

A. következő^ példa nagyon jól mutatja ezt: 
- 12 órakor ebédelek _ étteremben. 
Ha. ezt úgy módosítanám, hogy : - 12 órakor étteremben 
ebédelek, vagy még inkább - egy étteremben.. -, 
mint kiragadott mondat jó is lenne /bár nem ugyan-
azt jelenti pontosan, mint az előző/, de a szöveg-
környezetből biztosan kirína. 

Általában a helyhatározók előtti h.n. meglé-
te: vagy hiánya a szórenden kívül nagymértékben függ 
a szituációtól, amelybe be van ágyazva, és a mérleg 
mindenképpen a h.n. gyakoribb használatának oldalára 
billen, A nyelvünket tanulók itt is legtöbbször akkor 
hibáznak, amikor az ezt a mondatrészt kifejező főnév 
valami közismeretre vagy általános dolggra mutat. 
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Általában azzal indokolhatjuk meg a h.n..gyakori hasz-
nálatát a helyhatározó előtt, hogy a helyek, ahol az 
események történnek, a képzeletünkben nagyon konkré-
tan jelennek meg. Ezért van az, hogy a. Hol? kérdés-
re, /de még talán az irányulást jelölői Honnan? és Hova? 
kérdésekre is/ gyakrabban válaszolunk h.n.-s, mint 
névelőtlen formával. 
/Ha ellenben jelzőt kap a helyhatározó, gyakori a 
névelőtlen forma. Lásd a jelzőnél./ Van azonban néhány 
- legtöbbször helyhatározó szerepét betöltő - főnév, 
amely ebben a funkciójában nem tűri a h.n.-t, pl. 
külföld, vidék, égtájak stb. Nyilván ilyenkor hatá-
rozószónak képzeli magát. Hibák: 
A külföldön nem könnyű az élet. A pesti fiatalok a 
vidékre akartak menni. A madarak az északról jönnek. 

Van a helyhatározónak egy olyan csoportja, ami-
kor a Min? /Miben?/ kérdésre felelő helyhatározónál 
a rag is és a kérdés is felcserélhető a Mivel? kér-
déssel és a rá felelő eszközhatározói raggal. Ez 
rendszerint az utazik vagy ennek szinonimájaként 
használatos /megy, repül, stb./ igék vagylagos vonza-
taként jelenik meg, /pl. buszon v. busszal/. 
Az a tapasztalatom, hogy ilyen jellegű mondatokban a 
helyhatározók legtöbbször névelőtlenül jelennek meg, 
ha nincs előttük kijelölő jelző, vagy az állítmány 
nem előzi meg a határozót. E körben ilyen hibákat 
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találunk a diákoknál: 
Az egész család a hajóval indul Visegrádra. Az igaz-
gató az autón indul a pályaudvarra. 
Hasonló hibák az eszközhatározói raggal: 
Három órakor Laci barátja a kerékpárral megy a sport-
pályára. Négy óra után az apa testvére a motorkerék-
párral érkezik. 

Ilyen jellegű hibáknál azzal lehet indokolni 
a h.n. felesleges voltát, hogy ezek a főnevek nem 
egy-egy konkrét járművet jelölnek, /nem is az összes 
azonos típusú járművet/, hanem az egy kategóriába 
tartozó járművek valamelyikére, véletlenül kiválasz-
tódott egyedére utalnak. Az a jármű ugyan konkrét, 
de nem olyan értelemben, hogy a kommunikáció összes 
résztvevője képzeletében ugyanazt az egyedet idézi 
fel, csupán egy típust jelöli 

Minthogy az előbb már megjelent az eszköz-
határozói rag, foglalkozzunk most az igazi eszköz-
határozóval és társával, a társhatározóval. Már 
rövid vizsgálódás után rájövünk, hogy ezeknek sincs 
egymagukban nagy affinitásuk a h.n.-höz, hacsak va-
lamilyen más faktor nem befolyásolja őket. /Pl. 
krétával, tollal, ceruzával írunk; kalapáccsal, mű-
szerrel, géppel dolgozunk, stb./. Az. ok itt is az, 
amit már az imént említettem. 
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Hibás mondatok: 
A mézzel kell innom _ tejet. A tollal írok a füzetbe, 
a krétával a táblára. Az ember... a bottal ütött 
minden szamarat. 
A második mondatban talán még el is lehet fogadni a 
h.n.-ket, de érzésem szerint csak azért, mert némi-
leg szemben van állítva a két eszközhatározó. Ha 
két egyszerű mondatban lennének, már furcsa lenne a 
hangzás• 

Ha szórendi változtatást eszközölünk, az én 
nyelvérzékem szerint már bátran tehetünk az eszköz-
határozó elé is h.n.-t. 
/A/ tollal /a/ füzetbe írunk, /a/ krétával /a/ táblá-
ra. 
tfgy érzem, ebben a mondatban mindkét fajta határozó 
előtt vagylagos a h.n. . 

/A tollal a füzetbe írunk. - Tollal a füzetbe írunk. 
- A tollal füzetbe irunk./ 
A három variáció közül nekem a legtetszetősebb a har-
madik, valószínűleg a már említett szórendi ok miatt. 
/Rendszerint közvetlenül az állítmány előtt van az új 
információ./ 

A társhatározóval érzésem szerint szinte ugyan-
az a helyzet, mint az eszközhatározóval, ha a kifeje-
zőeszköze köznév. Érdekes viszont, hogy a köznévi 
társhatározó nehezen tűri a névelők teljes hiányát, 
ha egyes számú. Yagy h.n.-t igényel, vagy határozata-
lant. /egy lánnyal; a lánnyal./ 
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Lassan elérkeztünk a közismertebb és gyakrab-
ban használatos határozóknak azon csoportjához, ame-
lyek kifejezőeszköze még rendszerint főnév vagy fő> 
névi funkciójú egyéb szó vagy szókapcsolat, de még rit 
kábban van előttük h.n., mint az előbb említett, hatá-
rozók előtt. Ezekkel részletesebben nem tudok foglal-
kozni, mivel kevés anyag gyűlt össze, és nyilván azért 
mert ezek az esetek nem tipikus hibaforrások. Csak né-
hány példával szeretném megvilágítani az előbbi állí-
tásomat. Még leginkább a célhatározóval kapcsolatban 
csengenek vissza ilyen hibák; 
A cigarettáért küldte az apa. a fiát. A gyógyszerért 
mentem a gyógyszertárba. Ezek a mondatok csak akkor 
lennének helyesek így, ha a jelzett dolgok már említ-
ve lettek volna előzőleg. 

/Persze van ellenpélda, is, pl.: Elmentem a 
gyerekért. Ez az állítás szinte elképzelhetetlen h.n. 
nélkül, még ha nem saját gyerekről is van szó./ 

A célhatározóhoz erősen kapcsolódó okhatáro-
zók esetén szinte egyáltalán nem fordul elő hibás 
névelőhasználat. Számomra nagyon érdekes az, hogy 1 ... 
bár a főnév mint okhatározó. nagyon sokszor elvont 
fogalmat fejez ki /melyek előtt általában gyakori a 
határozott névelő/, ebben a funkcióban nemigen kap 
h.n.-t. 

Ha röviden megvizsgálunk még néhány határozót, 
a következőket tapasztaljuk: 
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Eredményhatározó előtt bántó, ha h.n. áll. 
Hibák; 
A szobrok a fából készülnek amelyek a cseppkö-
vekből alakultak ki. 
Az ok elég nyilvánvaló, ilyen esetben nem egy anyag 
összességére, csupán egy részére utalunk. Más a hely-
zet azonban, ha kiemeljük a határozót pl.: A fából ál-
talában bútorok készülnek. 
A második esetben azt hiszem, a h.n. az általánosító 
funkciója miatt található ott, amikor a világ dolgai 
közül az a fa mint egy specifikum jelenik meg a ma-
ga összességében, /tehát minden fa/. Plusz még a szó-
rend is szerepet játszik, illetve a közlő szándéka. 
Ugyanis ebben a mondatban az új információ a névelőt-
len alany, az eredethatározó már egy ismert /?/ dolog-
ra utal. Bár ez valószínűleg nem elég kielégítő magya-
rázat egy magyar nyelvet tanuló számára. Inkább talán 
egyszerűen annyit kellene mondani, hogy nem az az új 
információ. 

Eredményhatározó előtt szintén zavaró, hely-
telen a h.n.. 
Hiba: 
Matyi az állatorvossá akart, válni. 

Persze az előző példákat tekinthetjük állandó 
határozóknak is,'- Bár úgy érzem, hogy ezek egyik cso-
portjánál, a régen képes helyhatározónak nevezetteknél 
gyakori a h.n. használata. 
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1-2 hiba: 
Paks ma _ atomerőműről híres. Az iskola közel van 
házhoz. _ Vietnam nem fél ellenségtől. 

Most olyan határozókkal foglalkozom még kicsit 
részletesebben, amelyek kifejező eszközei csak rész-
ben főnevek. Ezek legfontosabbika számunkra az idő-
határozó. 

Ezzel a határozóval a szakirodalom is meg-
különböztetett figyelemmel foglalkozik, feltehetően 
azért, mert feltűnően ritka a h.n. használata idő-
határozó előtt, illetve sok esetben erősen ingadozó. 
Nem kevés esetben pedig jelentésmódosító szerepe van. 

Az utóbbira nézzünk egy szépirodalmi példát: 
"Szüleim az ősszel beköltöztek a városba" /Vathy Zsu-
zsa: Itthon vagyok. Kortárs 1986/lo/. 

Ez a mondat csak azt jelentheti, hogy a múlt 
ősszel. Ha azonban a szülőknek ez a beköltözés éven-
ként ismétlődő tevékenysége volt, érzésem szerint nem 
használunk h.n-t. 

De a határozott névelő hiánya vagy megléte 
nem mindig ilyen egyértelműen jelentésmódosító, néha 
csak szabad változat, pl. 
/Az/ Estéj korán lefeküdtem. 

Ennél a mondatnál tulajdonképpen csak a szöveg-
környezet döntheti elL, hogy a névelőtlen forma a. múlt 
estét vagy sok estét jelöli. Mindazonáltal úgy érzem, 
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hogy a névelőtlen forma jelölhet ezt is, azt is, de 
a névelős csak egy alkalmat. 

A legtöbb gyakori főnévi időhatározó inkább 
taszítja a h.n-t. Pl.: reggel, délben, délelőtt, 
délután, ma,..tegnap, stb. /Vaszószínűleg hasonló 
okból, mint a külföld, vidék stb./ 
Hibás: mondat: 
A szennyező anyagok a. rövid idd alatt visszahullanak 
a földre. 

Ha azonban ragos névszók az időhatározók 
kifejezőeszközei, úgy tetszik, hogy ezek nagyon gyak-
ran igénylik a h.n-t, főként akkor, ha -ban, -ben 
vagy -on, -en, -ön, -n ragot, kapnak, pl. a közép-
korban, a múltban, a napokban, a jövőben, a héten, 
stb./ da: délben! /. 

A gyakoribb határozók közül végül még meg-
említeném a mód- és állapothatározót, de csak 1-2 
szó erejéig, minthogy kifejezőeszközeik kevés kivé-
tellel /pl. kutyául/ nem főnevek, de mégis kaphatnak 
h.n-t, ha felsőfokú melléknév ragos formájával fe-
jezzük ki őket. Pl.: /a/ leggyakrabban, /a/ leg-
rosszabbul , stb. 
Itt azonban a h.n. használata erdsen ingadozó. Ugyan-
ez a helyzet nagyjából a -szor, -szer, -ször ragos 
számhatározóknál, ha a ragok felsőfokú számnevekhez 
kapcsolódnak, pl, /a/ legtöbbször. 
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Végezetül szeretnék röviden foglalkozni a fő-
névi mondatrészhez tartozó minőségjelző és mennyiség-
jelzős, valamint a h.n. kapcsolatával. 

Azt mondhatjuk, hogy a melléknévi minőség-
jelző nagy változást nem okoz, de bizonyos mértékig 
csökkentheti a főnév affinitását a h.n.-höz. 

Mi a helyzet a következő hibás mondatokkal? 
Az emberek mindig szívják az egészséges levegőt. 
A vietnamiak a. nemzeti hősként említik ezt az istent. 
A különböző országokban kezdték alkalmazni ezt az 
építési módot. 

Érezzük, hogy itt. a h.n. felesleges a jelző 
előtt, de az a helyzet, hogy jelző nélkül is majdnem 
annyira felesleges lenne, kivéve talán az utolsó mon-
datban. Ezeknél a mondatoknál már sokféle tényező 
működik közre, és nem lehet mindig egyértelműen meg-
határozni, mikor melyik az erősebb. 

Elég nagy valószínűséggel állíthatjuk azonban, 
hogy a földrajzi helyet; jelöla főnevekből képzett mel-
léknévi jelzők elé /ha nem létige az állítmány/ oda-
kívánkozik a h.n. 
Hibás mondatok: 
Vietnámi "nép nem fél.... 

Türr _ görögországi Korinthoszi csatornát épített. 
Azt is elég határozottan, állíthatjuk, hogy mel-

léknévi igenévi jelző elé is elég gyakran szükséges ki-
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tenni a h.n-t. Ezzel a szakirodalom is foglalkozik 
egy keveset, de inkább csak olyan esetekkel, amikor 
hosszabb igeneves szerkezet van a mondatban. De az 
utóbbira is csak azt lehet mondani, hogy az attól 
függ,. 
Hibás mondatok: 
A hallgatók az általuk választott vagy _ kijelölt 
szakon kezdhetik el egyetemi tanulmányukat. 
Ottó Lilienthallal készített szerkezet hasonló ah-

hoz, ... 
Nem nyitott, hanem lehajtott: szárnyakat a széllel 

szemben kell irányítani. 
Az elsői mondatnál a h.n. hiánya jelentést mó-

dosított, még a 2-3 mondatban a léte szükséges. 
De mi a helyzet a következő hibás mondattal? 
Néhány nagyvárosban a szénnel működő erőműveket is 
építik. 

. Bővített.", igeneves szerkezet., mégsem kell 
elé h.n. Mi az ok? Egyrészt talán azis szó, más-
részt valószínűleg az, hogy a tárgy, amihez a jelző 
csatlakozik, új információ. Tehát a sokféle hatás 
közül mindig a legerősebb győz, ezért nagyon óvatos-
nak kell lennünk az általánosító kijelentéseinkkel. 
Vannak persze a minőségjelzőnél alapesetek, amikor 
szükséges; a h.n. . Egyik az, amikor a jelző felsőfokú 
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melléknév, de ebben az esetben szinte már kijelölő 
jelzőnek számít, hiszen - pl, A legszebb lány Kati. 
- mondatban a jelzőre úgy kérdezünk, hogy Melyik....? 

Egyébként ne felejtsük el, hogy minden mellék-
névi jelző válhat, kijelölő jelzővé bizonyos szituá-
cióban. Pl. Sárga rózsát kérek, vagy: A sárga rózsát 
kérem. A. 2. mondatban benne foglaltatik a sárga szem-
beállítása a többi színnel, tehát egy látens ellenté-
tet jelez a h.n. Másik alaphelyzet szerintem az, ha 
/â  hasonlító határozónak van jelzője. 

A minőségjelzőről átugorva a mennyiségjelző-
re azt mondhatjuk, hogy a helyzettől függően lehet 
h.n.-vei vagy anélkül. Ha partitívuszi értelmű, akkor 
mindig hiányzik a névelő, egyébként a h.n. használa-
ta a főnévtől függ. Pl. ha azt mondjuk: 
/A/ Sok jármű a forgalom akadálya. -, mind a h.n.-s, 
mind a névelőtlen forma helyes lehet bizonyos szituá-
cióban, de tartalmuk eltérő. Ugyanígy van ez, ha bár-
mely hasonló mondatot nézünk pl. /A/ 6 fiú eljött. 
/Az/ 5> példát megoldottam. 
Ezeknél csak a szövegkörnyezet dönti el, hogy melyik 
a jó. 

Minthogy azonban a partitívuszi értelmű mennyi-
ségjelzo gyakoribb/érzésem szerint^ ezért talán a h.n. 
nélküli forma többször fordul elő. 
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Ezt a szerteágazó; témát korántsem kimerítve 
végezetül ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy nem 
volt célom a h.n. használatának tételes felsorolása, 
hiszen az minden kézikönyvben megtalálható. Csupán 
arra szándékoztam rámutatni, hogy érzésem szerint hol 
vannak a nyelvoktatásban a h.n. használatának leg-
kritikusabb pontjai. 

A hagyományosan szemantikai szempontú eligazí-
tás mellett megpróbáltam megvizsgálni bizonyos mondat-
részek vonzó vagy taszító hatását a h.n.-re, tehát 
a kézikönyvek által is jelzett mondattani rendező-
elvet próbáltam kissé jobban •bemutatni.a nyelvoktatás 
során előbukkant gyakoribb hibák felhasználásával. 
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