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Asztalos Lajos (Kolozsvár) 
 

DARAB ÉS KETTŐ 
 

Mindannyian felelősek vagyunk nyelvünk állapotáért 
 

Jó néhány éve, talán nem túlzás, ha azt mondom, ámuldozva hallom – és 
persze jegyezgetem – a Kossuth rádióban, a magyarországi tévék adásaiban 
elhangzó, mifelénk szokatlan vagy éppenséggel ismeretlen, de Magyarországon 
ritkának egyáltalán nem mondható kifejezéseket. Mint például „kettő darab 
vonat”, „háromszázharminc darab taxi”, „kettő darab teniszpálya”, „kettő darab 
pályázó”, „négy darab nyolcezres csúcs”, „százhetvenhét darab panasz”. 

A határok fölötti úgynevezett nemzetegyesítés egyik, amolyan 
melléktermékeként, nem kis meglepetésemre a darab nálunk is megjelent. Néhány 
éve egyik írásomban megemlítettem, hogy az 1964. évi januári nagy 
utcaátkeresztelés idején Kolozsvár utcáit „...a jellegtelen nevek tömege árasztotta 
el. Mintegy négyszázötven.” Az illető lap olvasószerkesztője vagy kicsoda, a 
számára – úgy látszik – „kevéssé érthető” második mondatot, hogy „érthetővé” 
tegye, megtoldotta egy szóval. Ez lett belőle: „Mintegy négyszázötven darab.” 
Mármint utcanév. 

A darabra a koronát azonban nem akárki, hanem miniszterelnöksége idején 
Gyurcsány Ferenc tette föl. Ugyanis a tévé nyilvánossága előtt nem egyszer azt 
mondta: „kettő darab ember”. 

A darab főnév a kisméretű tárgyak mennyiségének jelölésekor, méghozzá 
pontoskodó jelölésekor fogadható el. Például tíz darab szeg, csavar, golyóstoll stb. De 
valójában ezekben az esetekben is fölösleges. Használata csak félreértés elkerülése 
végett indokolt. Például: „kérek két darab lejes ceruzát”. Végső soron az is jobban 
hangzik, ha a két szót hangsúlyozva azt mondjuk „két lejes ceruzát kérek”. Ha 
csak lehet, kerüljük tehát. Nagyobb tárgyak, mint például a fent említettek 
esetében, egyáltalán nincs rá szükség: két vonat, háromszázharminc taxi, négy nyolcezres 
csúcs, százhetvenhét panasz. Természetesen a teniszpálya sem darab. Még kevésbé 
mondjuk személyre, így a pályázó, az ember sem az. 

Azután a kettő. Valamivel több, mint húsz éve, magyarul jól beszélő román 
ismerősömmel társalogtunk. „Talán két napja…”, mondtam, mire kijavított: „kettő 
napja”. Mire én visszajavítottam: „két napja”. Értetlenül nézett rám, majd 
elmondta, hogy Debrecenben kért két valamit, mire az elárusító kijavította: kettő. 
Tanácstalanul kérdezte, végül is melyik a helyes? 

A nyolcvanas években az egyik kolozsvári iskolában, a bukaresti egyetem 
magyar tanszékén frissen végzett román tanárnő kezdte tanítani a magyar nyelvet. 
Tevékenysége mondhatni már az első órán botrányba fulladt. Amikor fölírta a 
táblára, hogy „kettő bivalyok”, harsány nevetés tört ki az osztályban. El is 
helyezték szegénykét gyorsan az iskolából. De a magyarországi unos-untalan kettő 
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hallatán úgy tűnik, a tanárnő arrafelé nem keltett volna feltűnést. Legföljebb a 
többes számú bivalyok miatt. Bár ki tudja? 

A magyar nyelv egyik finnugor öröksége, hogy megkülönbözteti a 2 
(számjegy) jelzőként és állítmányként való használatát. Jelzőként a két a szabályos, 
a helyes, pl. két ember. Állítmányként a kettő, pl. Hány óra? Kettő. „Nyelvújítóink” 
épp ezt az örökséget vették célba. 

Magyarországon, mint említettük, elterjedt szokás, hogy a jelzőként használt 
két helyett kettő-t mondanak. Pl. kettő forint. Ha valaki azt hitte, hogy miután a 
kétforintos érmét kivonták a forgalomból, ez kimegy a divatból, tévedett. Mert a 
kettő forint-on kívül most is kettőszáz forintot, kettő unokát stb. mondanak. Mióta a 
harmadik évezredbe léptünk, jóformán mindenkitől csak kettőezer (mármint év), 
kettőezerkettő, kettőezerkilenc (ugyanaz) stb. hallható. 

Ennek eredetileg az volt az oka, hogy a beszélő el akarta kerülni a 
félreértést, nehogy hét-nek, netán négy-nek hallják a két alakot. De ma már nem 
erről, hanem kifejezetten divatról, egymás majmolásáról van szó. Ez, mint láttuk, 
a számjegy téves használata, mert a kettő csak más mondatrészként, nyomatékos 
helyzetben, önmagában vagy hátravetett jelzőként állhat. Pl.: Kérek kiflit. Kettőt. 
Kétszer kettő négy. Hány óra? Kettő. Azt a kettőt kérem. A félreértések elkerülése 
végett a kettő távbeszélőn vagy zajban közölt számok esetén is használható. 
Egyébként kerülendő. A kettőezer-rel kezdett évszámok esetén teljesen fölösleges, 
hiszen meglehetősen távol vagyunk hétezer-től, a hétezredik, de négyezer-től, a 
négyezredik évtől is. 


