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A páros testrészekről 
 

A versben a csizma a csúszkálni vágyó gyermek lába fejét védi. Mondhat-
juk úgy is, hogy a csizmái a lábait védik – hiszen két lába van, a bal és a 
jobb, és mindkettőn egy-egy csizma: egy pár csizma. És két kesztyűje a ba-
rátja, a sapkája pedig mindkét fülét melegíti. A magyar és a rokon, finnugor 
nyelvekben is a páros testrészek nevét többnyire egyes számban használjuk, 
ám nem hibás a többes szám használata sem, melyet sokan idegenszerűség-
nek, a német vagy más latin nyelv hatásának tulajdonítanak.  

Keressünk példákat mindkét változatra előbb a népnyelvben, a szólá-
sokban, majd az irodalomban!  

 
A láb a szólások többségében egyes számban szerepel, de kevés olyan szó-
lás van, melyben nem használhatnánk a többes számú formát. 

Ha valaki sétál, az megjáratja a lábait, ha viszont sokat gyalogol, akkor 
lejárja a lábát, vagy lejárja a lábait (ebben az esetben is mindkét változat 
helyes). Miután elfáradt, azt mondják róla: alig áll a lábán.  

Attila, a hunok vezére az V. században meghódította csaknem az egész 
világot. Győztes hadjáratai után a Keletrómai és a Nyugatrómai Birodalom 
is a lábai előtt hevert. A legyőzöttek a lába elé borulva fejezték ki hódolatu-
kat.  

A kéz is egyes számban szerepel a legtöbb szólásban, ám néhány esetben 
használhatjuk a kezeit formát is. 

Ha valaki dolgozik, akkor a keze munkája után él. Ha gyorsan végzi 
munkáját, akkor jár a keze, mint a cséphadaró. Akinek jó foglalkozása van 
és sokat keres, annak aranybánya van a kezében. Mikor főnök lesz, a kezé-
be veszi az irányítást, munkatársai pedig a keze alá dolgoznak. Mikor rosz-
szul sikerül a munkája, szégyenében a kezébe temeti az arcát (vagy a kezei 
közé). Ha rosszul gazdálkodik, vagyona kicsúszhat a kezei közül. Ezek után 
már hiába mossa a kezeit…   
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Szemrevaló példák  
Aki szégyelli magát, az földre süti a szemét (szemeit), aki viszont cso-

dálkozik, az nagy szemeket mereszt, azt is mondhatjuk, hogy szeme, szája 
tátva marad.  

Mikor rég nem látott barátunk szemünk elé kerül, üdvözletként mond-
hatjuk: Kit látnak szemeim?  

Aki nem megbízható, annak a szeme sem áll jól. Az ilyen embert jobb 
árgus szemekkel (gyanakvóan) figyelni.  

Vannak, akiknek mindent megteszünk a szép szeme kedvéért, és van-
nak, akiknek a tettei fölött szemet hunyunk. 

Lelki szemei előtt látta az ünneplő családot: a terített asztalon ott volt 
minden, mi szem-szájnak ingere.   
 
A fület szinte minden szólás egyes számban említi, bár található erre is töb-
bes számú példa is. 

Van, akinek annyi a dolga, hogy a füle sem látszik ki a munkából, míg 
más a füle botját sem mozdítja, ha valamire megkérik. 

A rossz hír hamar a fülébe jutott. A rá váró borzalomtól úgy megijedt, 
hogy a füle is kétfelé állt. 

A füle hallatára dicsérték meg a jó eredményeiért. Minden szó, amit hal-
lott, zene volt a füleinek.  

 
Az irodalmi példák is mindkét forma helyes voltát igazolják. A legkorábbi 
magyar nyelvű szövegemlékünkben, a Halotti beszéd első sorában az egyes 
számot találjuk: „Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isȧ, por ës 
homou vogymuk” (Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és 
hamu vagyunk).  

Kölcsey Himnuszában váltakozva olvashatunk a páros testrészekről 
egyes és többes számban is: „Hányszor zengett ajkain / Ozmán vad népének 
… Majd töröktől rabigát / Vállainkra vettünk. … Kínzó rabság könnye hull 
/ Árvák hő szeméből … Vérözön lábainál, / S lángtenger felette.”  
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A darvakhoz szóló Balassi Bálint bánatát így fejezi ki: „Hullnak keser-
vemben szemeimből könyveim”. A szemek „többes számban ejtik könnyei-
ket” Petőfi Sándor A jó öreg kocsmáros című versében is: „S megfürösztöm 
arcát szemeim könnyével, / Mert az én atyám e jó öreg kocsmáros...”. Az 
öregedő Ady Endre azonban már egyes számban írja 1916-ban Csinszká-
nak: „Már vénülő kezemmel / Fogom meg a kezedet, / Már vénülő sze-
memmel őrizem a szemedet” (Őrizem a szemed).  

Nyelvünkben a páros testrészekhez tartozó ruhadarabok nevét is szíve-
sen említjük egyes számban, így kesztyűről, csizmáról, papucsról stb. be-
szélünk. Ha pedig azt akarjuk érzékeltetni, hogy csak az egyikről beszélünk, 
gyakran használjuk a fél jelzőt, például így: Peti elvesztette a fél kesztyűjét, 
ezért az egyik kezét zsebre téve biciklizett tovább, bár tudta, hogy a kor-
mányt mindkét kézzel kell fogni.  

 
28. Egészítsd ki a táblázatot! Ami egyes számban van, írd többesbe és for-
dítva! 
 

A kezét a zsebébe dugta. A kezeit a zsebeibe dugta.  

 Kezeidet tedd a vállamra. 

Úgy játsszatok, hogy mindig legye-

tek a szemem előtt! 

 

 Kérd el Pistától a kesztyűit! 

Húzd fel a papucsod, hogy ne fázzon 

a lábad! 

 

 A kutyáját a karjaiba vette, és úgy 

kelt át a patakon. 

Nadrágszárából annyit vágott, hogy 

pontosan fedje a bokáját. 

 

 


