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Dombi Rozina

A többes szám sajátosságai a perzsa különböző nyelvi 
változataiban

1� Bevezetés

A perzsa többes szám kérdése az anyanyelvi beszélők és a nyelvtanulók számára is a 
perzsa nyelvtan egyik legegyszerűbb részének tűnhet. A nyelvtanok és nyelvkönyvek 
többsége tömör részfejezetben foglalja össze, ha azonban áttekintjük ezeket a 
leírásokat, megfi gyelhetjük, hogy azok számtalan ponton különböznek abban, hogy 
mit tekintenek helyesnek és mit helytelennek. Ha az elmúlt ezer év újperzsa szövegeit 
vizsgáljuk, ugyanezt tapasztalhatjuk: más jellemzi a klasszikus perzsa szövegek 
többesszámhasználatát és más a modern perzsáét, más tendenciákat láthatunk a 
mai írott sajtóban és megint mást tapasztalhatunk élőszóban. Nem tehető olyan 
kijelentés a perzsa többes számot illetően, amely maradéktalanul igaz lenne az 
újperzsa minden korszakára (klasszikus és modern) és minden „stílusváltozatára” 
(standard és kollokviális).1 Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy az elmúlt század 
perzsa és idegen nyelven készült grammatikáit és szótárait áttekintve bemutassa a 
többes szám sajátosságait és változásait a klasszikus, a modern standard és a modern 
kollokviális perzsában. A példákat az elmúlt ezer év perzsa nyelven született szövegei 
adják: klasszikus költői és történeti művek, a modern perzsa irodalom nagyjai, a mai 
iráni média és híres, perzsa nyelven született zeneszámok szövegei. 

A perzsa névszók többségének nincs speciális alaktani jellemzője, vagyis nincs 
olyan tipikus végződés, amely jelezné az adott szó osztályát. (Ez alól kivételt képez 
a határozószók egy része.) A névszók többsége alaktani változás nélkül léphet más 
szóosztályba, és tölthet be a mondatban más-más mondattani funkciót. A szófa-
jok közti átjárhatóságot mutatja, hogy a főnevesült (állandó vagy alkalmi jelleggel 
főnévként használt) melléknevek gyakran megkapják a többes szám toldalékát, és 
ez jelzi szófajváltásukat. Ezt mutatja a modern perzsában egy iráni minisztérium 
neve: Vezârat-e Varzeš-o Ğavân-ân-e Irân2 (’Irán Sport és Fiatalok Minisztériuma’) és 
a klasszikus perzsában Sacdi Bustânjának egy sora: „čo khâhi ke nâm-at bovad ğâvedân 
/ ma-kon nâm-e nik-e bozorg-ân nehân”3 (’Ha azt szeretnéd, hogy a neved örök 

1 A diglosszia kérdését lásd részletesebben: Jeremiás Éva: Diglosszia a perzsában. In: Általános 
Nyelvészeti Tanulmányok, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, 75–91; Jeremiás Éva: Mai nyelvi változa-
tok és nyelvtörténeti hátterük a perzsában. In Keletkutatás, Budapest, 1986, 56–68; Jeremiás Éva: Sa-
játos kétnyelvűség a modern perzsában. In: Quo vadis philologia temporum nostrorum?, Bárdosi Vilmos 
(ed.), Budapest, Tinta Tvk., 2009, 165–172.

2 A perzsa szavak esetében egységesen a modern átírást alkalmazom. 
3 Ġolâmḥoseyn Yusefi: Sacdi-ye Širâzi: Bustân, Tehrân, Šerkat-e Sahâmi-ye Entešârât-e Khwârezmi, 
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legyen / ne rejtsd el a nagyok jó hírnevét!’) Sajátos újperzsa jellegzetesség a „csopor-
tos ragozás.” 4 Ez azt jelenti, hogy a különböző toldalékok nemcsak egy névszóhoz, 
hanem névszói csoporthoz is járulhatnak. Állandósult szókapcsolatok esetén a töb-
bes szám toldaléka a főnévi csoport után járul: kot-o-šalvâr-hâ (’öltönyök’), alkalmi 
felsorolásban kerülhet az egyes főnevek után és a teljes főnévi csoport után is. Ez a 
beszélő alkalmi döntése. Az arab nyelvi hatás nemcsak a kölcsönszavakban mutat-
kozik meg, hanem a morfémák szintjén is. A többes számú arab főneveket nemcsak 
átveszi a perzsa, hanem azok képzési módját sokszor analogikusan a perzsa szavak-
ra is alkalmazza.

2� Többes szám a különböző nyelvi változatokban

A perzsában a főnév egyes és többes számú lehet, kettős szám nincs. Néhány szó, 
elsősorban páros testrészek, az arab kettős szám toldalékával (-eyn) lexikalizálód-
tak: arnabateyn (’a két orrcimpa’), šafateyn (’a két ajak’), cErâqeyn 5 (’a két Irak’, azaz 
az arab Irak és a perzsa Irak), šeykheyn (’a két sejk’, azaz Abu Bakr és cOmar). Ezek 
használata kifejezetten formális és ritka. Az egyes szám jelöletlen. A többes számot 
négy toldalék (és ezek különböző változatai) jelölheti, illetve az úgynevezett arab 
tört többes számú alakot használja a perzsa, amelyben a főnév nem toldalékot kap, 
hanem belső szerkezete változik meg. Az alternációnak lehetnek szemantikai (pl. 
élő vagy élettelen), etimológiai (arab eredetű vagy perzsa) és „stílusbeli” (kollok-
viális vagy standard) okai is. A két leggyakrabban használt többes számot kifejező 
toldalék a már a középperzsában6 is megtalálható hangsúlyos -hâ és -ân (az előt-
te álló főnév utolsó hangjától függően: -yân, -gân, -(o)wân) toldalékok (pl.: ketâb-
hâ ’könyvek’, miz-hâ ’asztalok’, mard-ân ’férfiak’, dokhtar-ân ’lányok’, dânešğu-yân 
’egyetemisták’, bande-gân ’szolgák’, bâzo-wân ’karok’). Továbbá elsősorban arab 
kölcsönszavak esetében használatos az úgynevezett arab ép (más néven szabályos) 
nőnemű toldalék (-ât  eḥsâs-ât ’érzések’, -iyyat  macruf-iyyat ’ismertek’), az arab 
ép (más néven szabályos) hímnemű toldalékok (-in  mosâfer-in ’utazók’, -( y)un: 
enqelâbiyun ’forradalmárok’) és a tört (más néven szabálytalan) többes szám (celm 
 colum ’tudományok’). 

A többes szám toldaléka nem csak főnevekhez és főnevesült melléknevekhez já-
rulhat. Állhat bizonyos személyes névmások (pl. šomâ-hâ ’ti’, mâ-hâ ’mi’)7 és kérdő 
névmások után (kodam-hâ ’melyikek’, ki-hâ ’kik’)8 és járulhat néhány számnévhez is, 

2008, 45.
4 Jeremiás Éva: Iranian languages. III. New Persian. In: Encyclopaedia of Islam (2. ed.) Supplementum, 

Fascicules 7–8, Brill, 2003, 440.
5 Jelen tanulmány nem tárgyalja a modern perzsa hangtanának problémás kérdéseit (pl. a glottális zár-

hang fonémastátusza). Az ceynt minden esetben etimologikusan jelölöm. 
6 Jeremiás: 2003, 441.
7 Gilbert Lazard: A grammer of Contemporary Persian, Mazda Publishers, 1992, 106.
8 Uo., 120–123.
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pl.: hezâr-hâ / hezâr-ân (’ezrek’). A -hâ toldalék egy további használatát írja le Jeremi-
ás Éva: „Az adverbiális kifejezésekben megjelenő -hâ többesszám-toldalék sajátos 
jelentéssel bírhat: a »becslés« jelentésárnyalatát hordozza.”9 Pl. birun-hâ (’valahol 
kint’),10 pištar-hâ (’valamikor korábban’).11 

A következőkben a többes szám sajátosságait három részben tárgyalom: az első 
részben a modern standard perzsával, a második részben a klasszikus perzsával, 
a harmadik részben pedig a modern kollokviális perzsával foglalkozom. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ezek a történeti és szociális variációk egymástól élesen nem 
különíthetők el, továbbá azt tapasztalhatjuk, hogy a többes szám kifejezésének esz-
köze sokszor a beszélő alkalmi döntése, melyet befolyásolhatnak akusztikai, antro-
pológiai és egyéb tényezők is. 

2�1� A többes szám a modern standard perzsában

A modern standard perzsában az -ân toldalék hagyományosan az élőlényeket jelölő 
főnevekhez járul, a -hâ toldalék pedig az életteleneket (pl. tárgy, anyag, fogalom 
stb.) jelölő főnevekhez. Bár az élőlényeket jelölő főnevek esetén az -ân és -hâ tol-
dalékok szabadon váltakozhatnak a beszélő szándéka szerint, a személyeket jelölő 
főnevek gyakran kapják az -ân toldalékot: dokhtar-ân (’lányok’), pesar-ân (’fi úk’), 
mard-ân (’férfi ak’), zan-ân (’nők’), kivétel a khânom-hâ (’hölgyek’) szó és az idegen 
szavak, pl. diplomât-hâ (’diplomaták’), futbâlist-hâ (’focisták’), doktor-hâ (’orvosok’)� 
Ezt igazolja Ṣadri Afšâr szótára is: a legtöbb személyt jelölő főnév mellett szerepel a 
-hâ és az -ân is mint lehetséges toldalék, viszont utóbbi kivételként felsorolt szavak 
mögött csak a -hâ toldalék olvasható.12 Az állatokat, növényeket és páros testrészeket 
jelölő főnevek mindkét toldalékot megkaphatják, de jellemzően inkább a -hâ tolda-
lék áll utánuk. Bizonyos állatok és páros testrészek viszont nem fordulnak elő az -ân 
toldalékkal: boz-hâ (’kecskék’), ordak-hâ (’kacsák’), guš-hâ (’fülek’), pâ-hâ (’lábak’).13 
Ezt bizonyítja Ṣadri Afšâr szótára is. Míg bizonyos állatokat és testrészeket jelölő 
főnevek esetén mindkét toldalékot feltünteti (pl. dast ’kéz’, sag ’kutya’, angošt ’ujj’), 
addig más szavak (pl. ordak ’kacsa’, guš ’fül’) mellett csak a -hâ toldalékot olvas-
hatjuk.14 A toldalékok szabad alternációját jól mutatja, hogy Khânlari egy fejezeten 

9 Jeremiás: 2003, 440, „Th ere is a special use of the plural marker -hâ occuring in adverbial expressions 
conveying a shade of meaning »approximation«.” 

10 Lazard: 93.
11 Telegdi Zsigmond (1961): Zur Morphologie des Neupersischen. In Jeremiás Éva (ed.), Opera Omnia 

II, Piliscsaba, 2006, 312.
12 Ġolâmḥoseyn Ṣadri Afšâr és Nasrin Ḥakami és Nastaran Ḥakami: Farhang-e mocâṣer-e fârsi, Tehrân, 

Farhang-e mocâṣer, 2012.
13 Saeed Yousef és Hayedeh Torabi: Basic Persian, London and New York, Routledge, 2013, 21.
14 Ṣadri Afšâr és Ḥakami és Ḥakami: 2012.
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belül hozza példának a derakht-ân15 (’fák’) és a derakht-hâ16 (’fák’) alakokat. Ugyan-
ezt bizonyítja a 20. század két irodalmi példája is. A következő felsorolás Sâdeq 
Hedâyat Sag-e velgard című novellájában található: „âdam-hâ, dokkân-hâ, derakht-hâ 
va ğânvar-ân”17 (’emberek, boltok, fák és élőlények’). Míg az ’emberek’ és ’fák’ a 
-hâ toldalékot kapják, addig az ’élőlények’ az -ân toldalékot. Hedâyat ugyanebben 
a művében a češm (’szem’) szóhoz minden esetben a -hâ toldalékot kapcsolja, pl. 
„yek-nafar tu-ye češm-hâ-ye u negâh na-karde bud.”18 (’egy ember sem nézett a sze-
mébe’), míg Ṣâdeq Čubak harminc évvel később írt Tup-e lâstiki című művében 
minden esetben az -ân toldalékkal használja ugyanezt a szót, pl.: „Češm-ân-aš-râ 
be zamin mi-duzad va fekr mi-konad�”19 (’A szemeit a földre szegezi és gondolkodik.’) 
Ha egy népszerű iráni hírportálon20 megjelent összes cikk nyelvezetét vizsgáljuk 
a kereső segítségével, megállapíthatjuk, hogy a sag (’kutya’) szó 307 alkalommal 
szerepel a -hâ toldalékkal a hírekben, míg az -ân toldalékkal csupán 46 alkalommal. 
Ugyanakkor más eredményt kapunk, ha a mard (’férfi’) szóval próbáljuk ki ugyan-
ezt, -hâ toldalékkal csupán 1679 alkalommal került leírásra, míg az -ân toldalékkal 
55 259 alkalommal.21 A népnevek esetében mindkét toldalék használatos, pl. tork-ân 
/ tork-hâ (’törökök’).22 

Az arab többes számú alakok használata gyakori a standard perzsában. Az al-
ternáció általában szabad: stílustól, kontextustól és egyéni választástól függ. Bizo-
nyos szavak esetén az arab többes szám használata kifejezetten formális, pl. asâtid 
(’professzorok’), kotob (’könyvek’), míg más szavak esetén semleges stílusértékű, pl. 
qavânin (’törvények’), kalemât (’szavak’). Megfigyelhetjük, hogy vannak olyan arab 
kölcsönszavak is, melyekhez stílustól függetlenül csak nagyon ritkán járul perzsa 
többesszámtoldalék, pl. noc (’fajta’). Ezek a különbségek viszont még a mai kiváló 
szótárak alapján is nehezen tetten érhetők. Ha Ṣadri Afšâr egynyelvű szótárát ha-
sonlítjuk össze Karim Emâmi perzsa–angol szótárával, számos különbséget látha-
tunk. Bár mindkét szótár jelöli az egyes szótári egységeknél, ha azok stílusspecifi-
kusak, a lehetséges többesszámtoldalékok között sajnos nem tesznek stíluskülönb-
séget. Ṣadri Afšâr szótára feltünteti a ritkán használt toldalékokat is (egyenrangú-
ként feltüntetve elterjedtebb párja mellett), pl. eḥsâs-hâ / eḥsâs-ât (’érzések’), noc-hâ 
/ anvâc (’fajták’), Karim Emâmi szótára viszont bizonyos esetekben csak az arab 
többes számú alakokat javasolja: noc  anvâc (’fajták’), celm  colum (’tudományok’), 
eḥsâs  ehsâš-ât (’érzések’), míg más esetekben több lehetséges többes számú alakot 
is feltüntet: dalil-hâ / dalâyel (’okok’), ostâd-hâ / ostâd-ân / asâtid (’tanárok’).23

15 Parviz Nâtel KHânlari: Dastur-e zabân-e fârsi, Tehrân, Čâpkhâne-ye zar, 1972, 51.
16 Uo., 52.
17 Sâdeq Hedâyat, Sag-e velgard, Tehrân, Entešârât-e Amir Kabir, 1963, 9.
18 Ibid., 13.
19 Sâdeq Čubak: Antari ke luṭiš morde bud, Tehrân, Entešârât-e Ğâvidân, 1981, 113–178.
20 isna.ir
21 Az eredmények a 2017.10.20-ai állapotot mutatják.
22 Moḥammad Ğavâd Šaricat: Dastur-e zabân-e fârsi, Tehrân, Entešârât-e Asaṭir, 1996, 199.
23 Karim Emâmi: Farhang-e mocâṣer-e kimiâ, Tehrân, Farhang-e mocâṣer, 2010.
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Előfordul, hogy nem arab eredetű szó többes számú alakja a szóalak feltörésével, 
különböző arab képletek analógiájára jön létre: dahâqin (’dehkánok’), basâtin (’ker-
tek’).24 Ezek az eredetileg perzsa szavak még a klasszikus korszakban kerültek át az 
arabba, majd „kölcsönződtek vissza” már a tört többes számukkal együtt.25 Szabá-
lyos arab többesszámtoldalékok is járulhatnak perzsa eredetű szavakhoz, kifejezet-
ten a formális stílusban: bâġ-ât (’kertek’), pišnehâd-ât (’tanácsok’), deh-ât (’falvak’),26 
farmâyeš-ât (’parancsok’),27 bâz-res-in (’ellenőrök’). Ennek használatáról az iráni 
nyelvtanírók véleménye megoszlik. Faršidvard szerint bár nem helytelen, de nem is 
„kedves a szívnek”.28 Anvari és Aḥmad-Givi ezzel nem értenek egyet, nyelvtanuk-
ban a szóalakhasadás jelenségéről írnak: „Néha az »ât« szuffi  xum kerül bizonyos 
helyet kifejező főnevek után, például: bâġ-ât, deh-ât, amit néhány nyelvtan- és adab-
tanár helytelennek tart, de tudnunk kell, hogy az »ât« az ilyen típusú főnevek ese-
tén az anyanyelvi használatban sajátos jelentéssel bír, többnyire környéket, körül-
belüliséget fejez ki, a tulajdonnevek esetében különösen, pl. Šemirânât (’Šemirân 
felé, környékén’)”.29 Az -ât toldalék, amennyiben perzsa eredetű, magánhangzóra 
végződő főnévhez járul, [ğ] kötőhanggal kapcsolódik a szóhoz, pl. ruz-nâme-ğât 
(’újságok’), kâr-khâne-ğât (’gyárak’).30 Anvari és Aḥmad-Givi leírják közös munká-
jukban, hogy bár sok nyelvtaníró használatát hibásnak véli, ők más véleményen 
vannak. Szerintük a širini-hâ és širini-ğât nem helyességükben különböznek, hanem 
jelentésükben: a -ğât toldalékkal ellátott szavak egy adott csoporthoz való tartozást, 
fajtát, részt fejeznek ki, vagyis míg a širini-hâ édességeket jelent, addig a širini-ğât 
édességféléket. Például – ahogy írják – a következő orvosi javaslatban a -ğât végű 
főnév tekinthető helyesnek: „Šoma na-bâyad širini-ğât bokhorid.” (’Önnek nem sza-
bad édességfélét ennie.’) Ezzel ellenétben, -hâ végű párja az adott kontextusban 
értelmetlen: „Šoma nabâyad širini-hâ bokhorid.” (’Önnek nem szabad édességeket 
ennie.’)31 

Számtalan arab többes számú alak lexikalizálódott a perzsában, melyek szem-
antikai szempontból nem többes számúak, pl. ṣâderât (’export’), vâredât (’import’) 
stb.32

24 Ḥasan Anvari és Ḥasan Aḥmad-Givi: Dastur-e zabân-e fârsi, Tehrân, Mocasese-ye Entešârât-e Fâṭemi, 
1998, 90. 

25 Jeremiás: 2003, 440.
26 Khosrow Faršidvard: Dastur-e mofaṣṣal-e emruz, Entešârât-e Sokhan, Tehrân, 2003, 187.
27 Anvari és Aḥmad-Givi: 90; Jeremiás: 2003, 440.
28 Faršidvard: 188.
29 Anvari és Aḥmad-Givi: 90, „Gâhi »ât« râ be âkhar-e barkhi az esm-hâ ke mafhum-e makân dârand 

mi-afzâyand; mânand-e »bâġ-ât-o deh-ât« ke barkhi az ostâd-ân-e adab-o dastur-e ân-râ nâ-dorost 
mi-dânand, ammâ bâyad dânest ke »ât« dar âkhar-e in gune esm-hâ dar nazd-e ahl-e zabân kâr-bor-
di-ye khâṣ peyda karde ast va bištar mafhum-e ḥavâli va ḥodud dârad, be-khoṣuṣ dar asâmi-ye khâṣ-e 
naẓir: šemirân.”

30 Faršidvard: 187–188. 
31 Anvari és Aḥmad-Givi: 88; 93. 
32 Faršidvard: 187.
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Rustam sleeps, while his horse Rakhsh fends off a tiger. Probably an early work by Sultan Mohammed, 1510–1520.
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2�2� A többes szám a klasszikus perzsában

A klasszikus perzsában általában -ân toldalékot kapnak a személyeket (mard-ân 
’férfi ak’, zan-ân ’nők’, dânešğu-yân ’egyetemisták’), állatokat (sag-ân ’kutyák’, asb-
ân ’lovak’) és növényeket (derakht-ân ’fák’, gol-ân ’virágok’) jelölő főnevek, bizo-
nyos páros testrészek (češm-ân ’szemek’, dast-ân ’kezek’) és hagyományosan néhány 
egyéb szó is (sokhan-ân ’beszédek’, ġam-ân ’bánatok’, akhtar-ân ’csillagok’).33 Ezekre 
láthatunk példát a következő idézetekben.

Ferdowsi 10–11. század fordulóján született, Šâhnâme című művének egyik sorá-
ban szerepel a gol-ân (’virágok’) alak: „be-nâlad hami bolbol az šâkh-e sarv / čo dor-
râğ zir-e gol-ân bâ tazarv”34 (’Fel-felsír folyton a fülemüle a cédrus ágáról / amikor a 
fajd a virágok alatt a fácánnal időzik.’)

cAṭṭâr 12. századra datálható Manṭeq al-Teyr című masnavijában olvashatjuk a 
morġ-ân (’madarak’) szót: „behtar ân bâšad ke čon morġ-ân ze dâm / dur mi-bâšim 
az ham va’s-salâm”35 (’Jobb lesz, ha mint a madarak a csapdától / távol leszünk egy-
mástól és kész.’)

A 13. századi Sacdi használja a gusfand-ân (’birkák’) alakot Bustân című művében: 
„sar-e gorg bâyad ham avval borrid / na čon gusfand-ân-e mardom darrid”36 (’A 
farkas fejét is az elején kell levágni / nem akkor, amikor az emberek birkáit már 
széttépte.’)

A Rumi által írt 13. századi Divân-e Šams egyik ġazaljában láthatjuk a češm-ân 
(’szemek’) alakot: „čon su-ye man meyli koni meyli koni / rowšan šavad češm-ân-e 
man češm-ân-e man”37 (’Ha a közelembe vágyódsz, vágyódsz / felragyognak a sze-
meim, felragyognak a szemeim.’)

Sacdi Golestânjának negyedik bâbjának tizedik történetében38 a következő töb-
bes számú alakok találhatók: šocarâ (’költők’, šâcer tört többes számú alakja), dozd-ân 
(’rablók’), sag-ân (’kutyák’), mardom-ân (’emberek’), kas-ân (’valakik’). 

Nemcsak az -ân végződés, de az arab többes számok használata is sokkal 
gyakoribb a klasszikus perzsa szövegekben, mint a modern perzsában. Sacdinál 
például a következő szavak számtalanszor előfordulnak: moluk (’királyok’), ṭavâyef 
(’törzsek’), ayyâm (’napok’), vozarâ (’vezírek’). A Siâsatnâméban pedig a követke-
zőt olvashatjuk: „Va az in aḥvâl hame-ye bozorg-ân-o khavâṣ khabar dârand.”39 (’És 
ezekről a körülményekről a nagyok és nemesek mind tudnak.’) Az adott félmondat-

33 Yuri Rubincik: Dastur-e zabân-e adabi-ye mocṣer-e fârsi, ford. Maryam Šafaqi, Pežuhešgâh-e cOlum-e 
Ensâni va Moṭâlecât-e Farhangi, 2012, 154.

34 Jules Mohl, Šâhnâme-ye Ferdowsi II; Tehrân, Šerkat-e Entešârât-e cElmi va Farhangi, 1995, 504.
35 Dezfuliân, Kâẓem: cAṭṭâr: Manṭeq al-Ṭeyr, Tehrân, Ṭalâye, 2013, 74.
36 Yusefi: 2008, 43.
37 Badic al-Zamân Foruz-Anfar: Mowlânâ Ğalâl al-Din Moḥammad: Divân-e Šams-e Tabrizi (I), Tehrân, 

Simâ-ye Dâneš, 1999, 671.
38 Ġolâmḥoseyn Yusefi: Sacdi-ye Širâzi: Golestân, Tehrân, Šerkat-e Sahâmi-ye Entešârât-e Khwârezmi, 

1995, 130. 
39 Hubert Drake: Neẓâm al-Molk: Siyar al-Mulūk, Tehrân, Bongâh-e Tarğome va Našr-e Ketâb, 1961, 73.
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ban amellett, hogy két tört többes számú alak is szerepel, egy új példáját is láthatjuk 
a fent említett szófajok közti könnyű átjárhatóságnak.

Az arab tört többes számú alakok a klasszikus perzsában ritkán még az össze-
tétel tagjaként is feltűnnek, melyre példa perzsa többes számú alakkal nincsen. A 
ḥaqâyeq (’igazságok’) arab tört többes számú alak található a ḥaqâyeq-šenâs („igazsá-
gok ismerője”) és ḥaqâyeq-šenow („igazságok meghallgatója”) összetételekben, me-
lyek Sacdi Bustân című művének következő soraiban olvashatók: „ḥaqâyeq-šenâs-i, 
ğahân-dide-i / honarmand-i, âfâq-gardide-i”40 (‘Igazságok ismerője vagy és világ-
látott / ügyes vagy és horizontokat megjárt.’); „čonin goft mard-e ḥaqâyeq-šenâs / 
ka-z in ham ke gofti na-dâram herâs”41 (‘Úgy szólt a bölcs ember / hogy attól, amit 
mondtál sem félek.’); „to manzel-šenâs-i va šah râh-row / to ḥaqq-gu va khosrow 
ḥaqâyeq-šenow”42 (‘Te állomásismerő vagy és a király csak úton menő / te igazság-
mondó vagy és a király igazságok hallgatója.’).

Hâfeẓ ġazaljaiban többször használja a khoš-alḥân összetételt, melynek második 
tagja az alḥân (’hangok’) tört többes számú alak, pl.: „rownaq-e cahd-e šabâb ast 
degar bostân-râ / mi-ras-ad možde-ye gol bolbol-e khoš-alḥân-râ.”43 (’A fiatalságtól 
pompázik a kert újra / megérkezik a virág jó híre a széphangú fülemüléhez.’)

Ezek a példák azt mutatják, hogy már a klasszikus perzsában is sok olyan arab 
többes számú alak lehetett, melyek „többes számúsága” a nyelvhasználó előtt elho-
mályosult, azokra mint önálló lexémákra tekintett. Ezt bizonyítja számos eredetileg 
többes számú alak egyes számú használata és továbbragozása is, pl.: ğavâher (’ék-
szer’), többes száma: ğavâher-ât, lavâzem (’tartozék’), többes száma: lavâzem-ât stb.44

Érdekes eset Neẓâmi következő sora: „khoršid ke nilgun-ḥoruf-ast / ham 
češm-raside-ye kosuf-ast”45 (‘A nap, amely “kékszélű” / is a napfogyatkozás szemmel 
vertje.’) A kommentár hívja fel a figyelmet a nilgun-ḥoruf összetétel érdekességére. A 
ḥoruf egyértelműen ’szélek’ jelentéssel szerepel benne. Bár a ḥarf szó valóban jelent 
szélet, annak azonban az arab grammatika szerinti helyes többes számú alakja a 
ḥeraf, míg a ḥoruf a ḥarf mint betű többes számú alakja. Vajon a 12. századi perzsa 
nyelv ebben a formában ismerte vagy Neẓâmi, ahogy a kommentár írja, rosszul 
tudhatta, esetleg a metrum miatt döntött így? Nem tudhatjuk. 

2�3� A többes szám a kollokviális perzsában

A kollokviális perzsában az általánosan használt toldalék a -hâ, melyből, ha a szó, 
amelyhez kapcsolódik mássalhangzóra végződik, a [h] hang kieshet: mard-â (’férfi-

40 Yusefi: 2008, 66.
41 Yusefi: 2008, 71.
42 Yusefi: 2008, 40.
43 Khoramšâhi: 2001, 148.
44 Anvari és Aḥmad-Givi: 92.
45 Barât Zanğâni: Leili va Mağnun-e Neẓâmi Ganğavi, Tehrân, Entešârât-e Dânešgâh-e Tehrân, 2015, 92.
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ak’), ketâb-â (’könyvek’). A mássalhangzó kiesése a nyelvhasználó egyéni dönté-
se: nem teszi igényesebbé vagy igénytelenebbé a beszélt nyelvi megnyilatkozást. 
A nyelvhasználó gyakran még egy mondaton belül is váltogatja a -hâ toldalékot és 
annak -â allomorfj át, pl.: „Mage miše ke ye dokhtar in viruna-ro bebine va duseš 
nadâšte bâše! Bâ un ḥarf-hâ-yi ke mi-zane va kâr-â-yi ke mikone.”46 (’Hogy eshetne 
már meg, hogy egy lány ezt a romlottat meglássa és ne szeresse. Azokkal a szavak-
kal, amelyeket használ és azokkal a tettekkel, amelyeket tesz.’) 

Anvari és Aḥmad-Givi véleménye szerint bizonyos szavak esetében általában -ân 
toldalék vagy valamely arab többes szám47 használatos: âqâ-yân / âqâ-yun (’férfi ak’), 
ettefâq-ât (’történések’), aḥvâl (’állapotok’), acṣâb (’idegek’). A kollokviális perzsá-
ban írt Roksânâ című regényben, melyet a 2000-es évektől publikáló M. Mo’adab 
Pur írt, tíz alkalommal kerül leírásra az âqâ-yun szó, pl.: „Befarmâyin âqâ-yun!”48 
(’Parancsoljanak az urak!’) Ugyanígy a qânun (’szabály, törvény’) szó szokásos töb-
bes számú alakja a qavânin, mely négy alkalommal szerepel az előbb idézett regény-
ben, pl.: „khob qavânin-e unğâ-m bâ inğâ farq mi-kone”49 (’oké, az ottani törvények 
is különböznek az itteniekkel’). Ugyanez derül ki az 1985-ben született iráni rap-
per, Hichkas Čerâ azam badet miyâd (’Miért nem tetszem neked?’) című számának 
szövegéből is, melyben a következő többes számú alakok találhatóak: lât-â („menő 
srácok”), qavân-in (’törvények’), kas-â (’valakik’), ḥarf-â (’szavak’), âdam-â (’embe-
rek’), so’âl-â (’kérdések’), sarbâz-â (’katonák’), goft e-hâ (’elmondottak’), češ-â50 (’sze-
mek’), vaqt-â (’idők’). A Teheránban született énekes-dalszerző cAli cAẓimi Pišdarâ-
mad című dalában pedig a következő többes számú alakok szerepelnek: ayyâm (’na-
pok’), dast-â (’kezek’), mu-hâ („hajak”, ’haj’), guš-â (’fülek’), ğib-â (’zsebek’), češm-â 
(’szemek’), lab-hâ (’ajkak’), asrâr (’titkok’), ruz-â (’napok’). 

E példák mind azt mutatják, hogy a kollokviális nyelv túlnyomórészt a -hâ tol-
dalékot (és annak -â allomorfj át) használja. Az -ân toldalék, valamint az arab töb-
bes számok használata „régiesnek”, „nevetségesnek” hangzik az anyanyelvi beszélő 
számára. A nyelvtanuló ezek használata közben könnyen megkaphatja az anyanyel-
vi beszélőktől a következő megjegyzéseket: „Úgy beszélsz, mint Ferdowsi!”; „Na-
gyon könyvesen (ketâbi) beszélsz!”, mely azt jelzi, hogy ezek használatát az anya-
nyelvi beszélő egyértelműen a klasszikus korhoz, a versek, könyvek nyelvéhez köti. 
Ugyanakkor láthatjuk, hogy vannak olyan szavak, melyeket az anyanyelvi beszélők 
szinte kizárólag az -ân toldalékkal vagy egy arab toldalékkal látnak el, és számtalan 
tört többes számú alak található még a „legkollokviálisabb” megszólalásokban is. 
Mi lehet ennek az oka? A beszélő akusztikai benyomása vagy az anyanyelvi „helyes-
ségérzet”? Jelen tanulmány szerzője erre a kérdésre nem ismeri a választ és az anya-

46 Mo’adab-Pur (é. n.), M; Roksânâ, forums.pichak.net, letöltés ideje: 2017.09.10., 128.
47 Anvari és Aḥmad-Givi: 91.
48 Mo’adab-Pur (é. n.): 23.
49 Mo’adab-Pur (é. n.): 123.
50 A kollokviális perzsában a szóvégi mássalhangzó gyakran lekopik, pl. gušt  guš (’hús’), cešm  češ 

(’szem’).
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nyelvi nyelvtanírók is csak tapogatóznak. Ezt mutatja Faršidvard elhamarkodott 
megjegyzése is: „Ma néhány újító nyugatimádó és nyugatmániás a nyugati újvers 
hatása alatt, mely egyik sajátossága a nyelvtani szabályok megsértése, olyan szava-
kat és kifejezéseket használ, melyek ellenkeznek a perzsa nyelv szabályaival: ezek 
egyike, hogy szabálytalan többes számot használnak mint például: rag-ân, dast-ân, 
barg-ân és vâže-gân, rag-hâ, dast-hâ, barg-hâ és vâže-hâ helyett. Előbbi alakokat jobb 
lenne kerülni.”51 Az általa említett „nyugatimádó, újító” ötletek viszont – ahogy azt 
korábban láthattuk – mind a klasszikus perzsában gyökereznek, és számos néhány 
évtizede megjelent nyelvtan tartja helyesnek, sőt javasoltnak ezeket.52 

3� Összegzés

Ahogyan az újperzsa két történeti változata, a klasszikus és modern perzsa nem ha-
tárolható el élesen, egyetlen dátumhoz kötve, úgy a modern perzsa két „stílusvál-
tozata”, a standard és kollokviális perzsa sem. A különböző „műfajú” szövegek még 
a standard perzsán belül is nagy különbségeket mutatnak. Mást tapasztalunk a 20. 
század óta született irodalmi művek vizsgálatakor, az írott sajtó vagy egy egyetem 
weblapjának böngészésekor. A „tankönyvek nyelvében” például az ostâd-ân (’taná-
rok’)53 az elterjedtebb, az „egyetemi weblapok nyelvében” az asâtid (’tanárok’)54 
sokkal jellemzőbb. Míg bizonyos szerzők tudatosan törekednek a kollokviális ele-
mek használatára az irodalmi nyelvben, addig más szerzők erősen klasszicizálnak. 
Egyes szerzők arab tudásukat megcsillogtatva kifejezetten kedvelik az arab többes 
számok használatát, más szerzők viszont nemzeti érzésekre és a perzsa nyelv őrzé-
sére hivatkozva kerülik ezeket. Azt is láthattuk, hogy míg bizonyos nyelvtanírók 
– jelen tanulmány szerzője szerint helytelenül – számos, a középperzsában és klasz-
szikus perzsában gyökeredző sajátosságot tartanak „újítónak, helytelennek, elszo-
morítónak”, addig más nyelvészek – a jelen tanulmány szerzője szerint helyesen 
– minden olyan jelenséget legitimként jellemeznek, mely az anyanyelvi nyelvhasz-
nálat során létrejön. 

51 Faršidvard: 186. „Emruz bacżi az ġarbzade-gân va ġarbgerâ-yân-e now-pardâz taḥt-e ta’sir-e šecr-e now-e 
ġarbi ke yeki az vižegi-hâ-ye ân be-ham zadan-e sâkhtemân-e dasturi-ye zabân ast, kalem-ât-o cebârat-
hâ’i be-kar mi-barand ke moġâyer ba qavâced-e zabân-e fârsi ast; az ân ğomle ast ğâmchâ-ye khalâf-e 
qâcede mânand: ragân-o dastân-o bargân-o vâžegân be-ğâ-ye rag-hâ va barg-hâ va vâže-hâ ke behtar 
čonin kar-hâ’i ṣurat na-girand.”

52 Khânlari: 51–52; Šaricat: 199; Rubinčik: 153.
53 Pl. Anvari és Aḥmad-Givi: 90.
54 Pl. sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
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Rezümé

Jelen tanulmány célja a többes szám sajátosságainak bemutatása a perzsa különbö-
ző nyelvi változataiban, amelyhez egyrészt az elmúlt század perzsa és idegen nyelvű 
grammatikáit és szótárait tekintem át, másrészt az elmúlt évezred számos különbö-
ző műfajban íródott szövegeit vizsgálom: klasszikus költői és történeti műveket, a 
modern perzsa próza nagyjait, a mai iráni médiát és híres, perzsa nyelven született 
zeneszámok szövegeit. Ezeket áttekintve az derül ki, hogy a többes szám kifejezé-
sére használt eljárások igen változatosak: más jellemzi a klasszikus perzsát, a mo-
dern standard perzsát és a modern kollokviális perzsát; ugyanakkor azt is láthatjuk, 
hogy a többes szám kifejezésének eszköze sokszor nem a nyelvi változat függvénye, 
hanem a beszélő alkalmi döntése, melyet befolyásolhatnak akusztikai, antropoló-
giai és egyéb tényezők is. 
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Abstract

Characteristics of Plural Formation in the Variants of the New Persian Language
Th is study investigates the characteristics of plural formation in the variants of the New Persian 
language; to this end, on the one hand, I review the grammars and dictionaries written in 
Persian and foreign languages in the last century, and, on the other hand, I examine texts 
from the last millennium written in various genres, such as classical poetic and historical 
texts, modern Persian prose, today’s Iranian media, and the lyrics of famous Persian songs� 
Th e research has shown that the methods used to express the plural form are very diverse� Th e 
characteristics of plural formation used in classical Persian, modern standard Persian, and 
modern colloquial Persian are very diff erent from; however, we can conclude that the means 
of expressing the plural form oft en do not depend on the language version, but on the occasional 
decision of the speaker, which can be infl uenced by acoustic, anthropological, and other factors� 

Keywords
plural formation, classical Persian, modern Persian, colloquial Persian.
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