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A relatív jelentésű szavak sajátosságai 
a magyar nyelvben 

Közismert tény, hogy a posszesszivités (birtoklás) ka
tegóriájának szemantikai tartalma nem homogén. Itt többféle 
viszonyról is beszélhetünk: a birtokos és birtok viszonyá
ról, az egész és rész viszonyáról, az ok és okozat viszonya 
tói, stb. Szintén a birtoklás szférájába tartozik az ügyne
vezett relatív (vagy immanens, "elidegeníthetetlen") össze
tartozás. A relatív jelentésű szavak a rokoni összetarto
zást, a biológiai szervezet (ember, állat, növény) részeit, 
valamint a tér részeit (vminek az alja, közepe, stb.) jelen 
tik. Ezek valamennyi nyelvben megtalálhatók, de nincsenek 
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meg minden nyelvben formai (grammatikai) kifejezőik. 
Az utóbbi időben az immanens ("elidegeníthetetlen") ösz-

szetartozás problémáit M.A. Zsurinszka.ja alaposan kidolgozta 
számos tanulmányában a melanéziai nyelvek anyagának felhasz
nálásával, amelyekben legelőször fedezték fel ezt a kategó
riát, és amelyekben az immanens összetartozás maximális kife
jezésre jutott (a kérdés bibliográfiáját, valamint az erre 
vonatkozó kutatások történetét 1. ; M. A.'.'ypvHCKim. MKCHHU-
noceccMEHbie KOHCTpyieuKK v. npőjieiía HeoTTopjfCHMOK ripunafljiexKOCTH// 
Kaxeropi-H ŐHTHH H oŐJiajTaHMS H3HKe. M. , 1977 .194-Ü58. 

M.A. ZsurinszKa.ja a relatív jelentésű főnevek megvizsgálása 
után fontos következtetést vont le: a relatív jelentésű sza
vaknak univarzális szintaktikai sajátosságaik vannak még a-
zokban a nyelvekben is, amelyekben az ^mmanens összetarto
zásnak nincs kategória-státusa (illetve amelyekben nincs meg 
külön a grammatikai eszközök rendszere). Éppen ez a figyelem
re méltó állítás ösztönöz minket arra, hogy megkeressük a 
fent említett univerzális sajátosságokat a magyarban is, jól
lehet nem férhet kétség ahhoz, hogy e nyelvben hiányzik a 
szóban forgó kategória. Megjegyezzük, hogy a probléma nemcsak 
az általános nyelvészet szempontjából érdekes, hanem a speci
fikus nyelvi nehézségek módszertani megközelítése szempontjá
ból is. Magától értetődik, hogy az egyetemi hallgatók abban 
az esetben sajátítanak el nyelvi anyagot a legjobban, ha nem
csak azt tudják, hogy hogyan kell valamit mondani, de azt is, 
hogy miért. 

A magyarban, amely a birtokos személyragozásnak rendkí
vül fejlett rendszerével rendelkezik, a relatív jelentésű fő
nevek sajátosságai elsősorban az említett rendszer keretében 
(nevezetesen az egyes birtokos személyragos alakokban) mutat
koznak meg, bár mint később látni fogjuk, nemcsak ebben. Te
gyük hozzá, hogy a birtokos személyragozás a magyar nyelvnek 
olyan jellegzetessége, amelyhez hasonlót nyelvi környezetében 
nem találunk. 



Az alábbiakban röviden áttekintjük azon jelenségek so
rát, amelyek - véleményünk szerint - arról tanúskodnak, hogy 
a magyar relatív jelentésű szavaknak bizonyos sajátosságaik 
megvannak. 

A magyar főnevek egy részére az jellemző, hogy csak bir
tokos személyragos alakban szerepelnek. Ahogy Papp Ferenc "A 
magyar főnév paradigmatikus rendszere" című könyvében hangsú
lyozza, többségük nem változik személyek szerint (mindig csak 
egyes szám 3. személyű birtokosban állnak), a teljes személy-
ragozási rendszerűek pedig jóval kisebb számban vannak (1.: 
Papp Ferenc. A magyar főnév paradigmatikus rendszere. Bp. , 
1975. 212.), pl.: fia, öccse, aÍj a, eleje, hátulja, stb. Most 
eltekintünk azoktól az összetett főnevektől, amelyeknek utó
tagjában "megkövesült" egyes szám 3. személyű birtokos sze
mélyrag rejtőzik (pl. városháza, istennyila stb.), mert itt 
másfajta jelenségről van szó, amelyet részletezni most nincs 
módunk. 

Hozzátehetjük: a kétnyelvű (pl. magyar-orosz) szótárak 
is rögzítik, hogy bizonyos szavaknak kizárólag vagy gyakrab
ban birtokos személyragos formájuk használatos csak. Nem ma
gyar anyanyelvűek részére írt magyar nyelvkönyvek a rokoni 
összetartozást jelentő szavakkal kapcsolatban kiemelik ezt a 
sajátosságot (1. : CMK 3HMKO: Kypc EeF.repcKoro Hsusa. 
BysanemT, 1981. 153-156. 
Bánhidi Z. , Jókai Z., Szabó D..:Learn Hungárián. Bp., 1975. 
16o, stb.). Tehát az általunk eddig elmondottakból az követ
kezik, hogy léteznek bizonyos szabályok. Ezzel azonban nem 
elégedhetünk meg, mert így újból a tárgyalt szavaknak kizá
rólag csak a morfológiai felépítéséről lesz szó. Véleményünk 
szerint azonban az is fontos, hogy mi a szemantikai körük a 
tárgyalt főneveknek. Ha alaposabban megvizsgáljuk ezeket, 
nem nehéz meggyőződni arról, hogy túlnyomó többségük relatív 
jelentésű szó (mégpedig nemcsak a nyelvkönyvekben gyakran 
említett rokonságnevek sorolhatóak ide, hanem - ahogy utal-
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tünk már rá - tér részeit, az egésznek kistbb részét vagy 
tartozékát stb. jelentő szavak is), pl.: visszája, legtete
je, utolja, legvége, legmélye, legbelseje, legjava, stb. 

Sajátos csoportot képeznek azok a szavak, amelyeknek no-
minativusi formájában az egyes szám 3. személyi birtokos sze
mélyjel teljesen megcsontosodott, és a mai magyar nyelv szem
pontjából már nem tekinthetőek ilyeneknek, mert a tárgyalt 
szavak tovább is ragozhatóak: epe - epéj e, fej - fej e, máj -
mája, vese - veséje stb. Az ezekhez hasonló szavak szintén 
relatív voltuk miatt már régóta birtokos személyragos formá
ban szerepelnek, és történeti szempontból a mai birtokos sze
mélyragos formájukban "dupla" birtokos személyrag található 
(erről 1.: Károly S. Kinek a mája rossz, kinek a majája. In: 
Lőrincze L. Édes anyanyelvünk. Bp., 1972. 332-333.). 

A relatív jelentésű szavak ezen sajátosságai még erőseb
ben megmutatkoznak olyan esetekben, amikor ugyanannak a szó
tőnek kétféle birtokos személyragos alakja is lehet, pl.: a 
tehén borja (relatív jelentés), de a szomszédok borjúja (bir
tok), vagy a juh gyapja (relatív jelentés), de a gyár gyapjú-
ja (gyártmány). Még szembetűnőbb a különbség, amikor ezzel 
párhuzamosan megváltozik a tő jelentése is, pl.: nője (barát
nője, szeretője, stb.), de neje (felesége, hitvese stb.), 
vagy fiúja (barátja, aki udvarol neki), de fia (rokonságnév). 
Érdekes megjegyezni, hogy ezekben az esetekben az úgynevezett 
okkazionális relatív viszonyról van szó, ami azt jelenti, 
hogy a relatív jelentésű szavak köre szélesebb, vagy szűkebb 
lehet, és így a megfelelő alak kiválasztását a kontextus 
szabja meg (pontosabban a beszélő vagy a szerző szándéka). 
Hangsúlyozzuk még, hogy itt nem homonímiáról van szó (v.ö.: 
az egyetem kara, de az ember karja), hanem polisze'miáról 
vagy ugyanannak a jelentésnek az árnyalatairól. 

A magyar nyelvet tanulóknak nehézségeket okoz az is, 
hogy két olyan magyar képző van (az -s és variánsai, vala-
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mint az -ú/-ű és variánsaik), amelyeknek az általános jelen
tése "valamivel bíró, valamivel ellátott". A nem magyar anya
nyelvűek joggal vethetik fel a kérdést: mely esetekben melyi
küket használjuk? Pl. miért azt mondjuk, hogy hosszú nyakú 
fiú, de nyakas edény vagy nyakas ember? Azzal a szabállyal, 
hogy az -ú/-ű-képzősek előtt kötelező a jelző, nem elégedhe
tünk meg, mert az -s-képzősek előtt szintén állhat a jelző 
(pl. gót ablakos templom, háromszáz ágyas kórház stb.). Vé
leményünk szerint a probléma akkor lesz világosabb, ha megke
ressük magyarázatát az említett jelenségnek, legalábbis azok
ban az esetekben, ahol ez lehetséges. Megfigyelésünk szerint 
bizonyos tendenciáról beszélhetünk akkor, amikor az emberi 
testrésznevekhez járulnak az említett képzők. Hasonlítsuk 
Össze a következő példákat: kék szemű (lány) - szemes (kávé), 
görbe lábú (katona) - lábas (pajta), szőke hajú (nő) - hajas 
(baba), nagy fülű (gyerek) - füles (sapka) stb. Ezek és ha
sonló példák viszonylag gyakoriak, és arra engednek következ
tetni, hogy ha az emberi testrószneveket eredeti (nem átvitt) 
értelemben használjuk, akkor az -ú/-ű (-jú/-jű) képzők (és 
nem az -s vagy variánsai) járulnak hozzájuk. A jelző pedig a-
zért kötelező, mert nem arról van szó, hogy van bizonyos 
testrésze az embernek (ez magától értetődik, hiszen a test
résznév immanens összetartozást jelent), hanem arról, hogy 
milyen ez a testrész. Ha pedig nem emberi testrészként, hanem 
tárgyrészként, vagy más, átvitt értelemben használjuk, akkor 
már nem "elidegeníthetetlen "~t jelent, és így az -s képző 
(vagy variánsai) csatlakoznak az emberi testrészt jelentő 
szótőhöz. Bár teljes következetességet, logikusságot itt sem 
kereshetünk (v.ö.: vállas férfi és széles vállú férfi, vagy 
fehér szakállas úr és nagyszakállú úr stb.). 

Ami az állati test részneveket illeti, azt mondhatjuk, 
hogy itt kevesebb a következetesség. Bár érthető, hogy miért. 
Hiszen pontosan tudjuk, hogy mi jellemző az emberre és mely 



- 91 -

testrészei vannak. Az állatvilágban ebből a szempontból sok
kal bonyolultabb a helyzet. Ez természetes is, mert minden 
állatfajnak sajátos, néha csak az adott állatfajra jellemző 
testrészei vannak. Pl. nincs minden állatfajnak szarva, vagy 
szárnya, vagy farka stb. Hasonlítsuk össze pl. a következő 
szavakat: szarvas, szarvasmarha és orrszarvú. Felmerülhet a 
kérdés, miért az orrszarvú alak él a nyelvben? Véleményünk 
szerint azért, mert a faj valamennyi egyedére jellemző ez a 
testrész, ós elidegeníthetetlen sajátossága annak. 

Befejezésül foglaljuk össze a fentebb elmondottakat: 
1. A magyar relatív jelentésű szavak sajátosságai, a-

hogy fentebb láttuk, a nyelvi rendszernek nemcsak morfológi
ai szintjón érvényesülnek, hanem a szóalkotás (nevezetesen a 
szóképzés) szférájában is. 

2. A magyar relatív szavak bizonyos szemantikai mikrome-
zőt képeznek. Rendszerük nem zárt, ha figyelembe vesszük az 
úgynevezett okkazionális relatív viszonyt is. Tehát mezőjük 
tágabb vagy szűkebb is lehet. Ezzel magyarázható valószínű
leg az is, hogy e mezőnek a határai nem szigorúak. A meg
vizsgált anyag arról tanúskodik, hogy a magyar relatív jelen
tésű szavak sajátosságai nem következetesen, hanem szórványo
san nyilvánulnak meg. 

3. Azoknak a szavaknak a csoportját, amelyeket kizárólag 
birtokos személyraggal használunk, vagy amelyeknek a nomina-
tivusi formájában megcsontosodott egyes szám 3. személyű bir
tokos személyrag van, az említett szemantikai mező centrumá
nak, magvának tekinthetjük. 

4. Tapasztalataink szerint a fentebb említett törvény
szerűségek hozzásegíthetnek a megvizsgált nyelvi tények meg
értéséhez, megmagyarázásához, ami rendkívül fontos a magyar 
mint idegen nyelv oktatásában, különösen azoknak, akiknek a-
nyanyelvében a relatív jelentésű szavak sajátosságai nem mu
tatkoznak meg ilyen határozottan (pl. az oroszban). 


