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ovatunkhoz címzett levelében Do
ma hidiDóczy Ildikó csíkszeredai 
olvasónk kérdezi: Hogyan helyes: 
Székelyszentkirály hősi halottjai 

vagy halottai? Olvasónk hivatkozik A magyar 
helyesírás szabályainak 57. pontjára, és annak 
alapján úgy gondolja, hogy a halottjai forma a 
helyes.

Az olvasónk által pontosan idézett szabály utal ugyan a 
birtokos személyragozásra, de az 57. pont tulajdonképpen 
a mássalhangzóösszeolvadásra vonatkozik, ezért az nem 
alkalmas a címbeli kérdés eldöntésére. A szabályzat szótári 
részében csak az egyes számú halott, halottja forma találha
tó. Nem csupán helyesírási kérdésről van szó, hanem a név
szói birtokos személyragozáshoz kötődő bonyolult nyelvi 
kérdésről is. A szakirodalom szerint nem könnyű eldönte
ni, mikor a, e és mikor ja, je a személyrag. Mert számít 
például az is, hogy a szótő egyalakúe vagy többalakú, fi
gyelembe kell venni a tővégi mássalhangzót, a szó eredetét, 
szófaját, jelentését és még egyebeket is.

A harmadik személyű ragok – mert azokról van szó 

olvasónk kérdésében – a js kezdetű és j nélküli változatá
nak használatáról az alábbiak mondhatók: a magánhang
zós végű főnevek a js kezdetű ragváltozatokat veszik fel: 
golyója, hajója, kesztyűje. A mássalhangzós végű főnevek 
raghasználatában egyrészt a szótő típusának, másrészt a 
tő végső mássalhangzójának van jelentősége. A többalakú 
tőtípusba tartozók általában a j nélküli ragokat veszik fel: 
keze, bokra, szava stb. Az egyalakú tőtípusba tartozó szavak 
személyragja leginkább a szóvégi mássalhangzótól függ. De 
a hangtani szempontok mellett alaktani kötöttségekkel is 
számolnunk kell. Mert például, ha a tő végső hangja d, a js 
ragot veszi fel, például: padja. De a törtszámnév dje után a 
j nélküli rag járul, például: tizede, nem pedig tizedje.

Nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási szempont
ból az a legfontosabb, hogy a ragváltozatok  je
lentéskülönbséget fejezhetnek ki. Néhány példa: 
Mondhatjuk, hogy az öltönynek jó az anyaga, 
de a kereskedőnek vagy a szabónak csak anyagja 
van. Bőre van az embernek, állatnak, de a bőrke
reskedőnek bőrje. Karja van az embernek, kara az 
egyetemnek. Lába van a széknek, a teleknek lábja. 

A kocsmárosnak bora van, de Móricz Zsigmondnak Forr a 
borja. És a gazdának elfutott a borjúja. És így tovább.

A halottjaihalottai, halottjainkhalottaink esetében 
nincs jelentéskülönbség. Mindkét változat helyes. Meg
erősíti ezt például a Magyar helyesírási szótár is (Kriterion, 
1978). Arra azonban ügyelnünk kell, hogy egyes szám har
madik személyben csak a js halottja forma használatos. A 
vallási szóhasználatban csak a halottai a helyes forma: feltá
mad halottaiból azt jelenti: ’új életre kel’.

Ha valaki mégis választani akar a címül írt változatok 
közül, nem árt tudnia, hogy a választékos(abb) nyelvben 
a j nélküli ragformák a gyakoribbak. E szerint így írjuk: 
Székelyszentkirály hősi halottai.

Halottjaink vagy halottaink?
                                   helyesen n Komoróczy GyörgyR

– Honnan az érdeklődése a fényképezés 
iránt?

– Családi örökség. Édesapám fotós, egy 
időben ebből élt, ő tanított fotózni. Tizenkét 
évesen kértem, vegyen nekem egy biciklit, 
helyette kaptam egy Zenit fényképezőgépet 
és egy minilaborfelszerelést. Azóta folyama
tosan tanulom a fotográfiát, igaz, biciklim 
azóta sincsen.

– Húsz fényév Szárhegyen. Mit takar a 
választott cím?

– Azt, hogy huszadik éve élek Szárhe
gyen, húsz fénnyel teli évet töltöttem el 
ebben a faluban, ezért a címben inkább 
fényév kellene szerepeljen. Amúgy húsz 
fényév irdatlan nagy távolság, a címben 
arra is utal, hogy ez a húsz év hatalmas tá
volság az életemben, nagyon messze járok 
már attól, aki akkor voltam, amikor ide 
költöztem.

– Képein az éjszaka jelenik meg. Sötétben 
jobban érvényesülnek a fények?

– Jobban érvényesülnek és értékesebbek. 
A fénnyel is úgy vagyunk, mint bármi más
sal: akkor értékeljük jobban, ha kevesebb van 
belőle, ilyenkor jobban is látjuk. Az éjszakai 
égbolt csodáit csak akkor vesszük észre, ha 
nagyon kevés fény van körülöttünk. Éjszaka 
jövünk rá, hogy az ember még a fénnyel is 
tudja szennyezni környezetét.

– Csillagok, bolygók, gyertyák – megannyi 
fényforrás, amelyet képein megörökített. Mi-
ként kötődik hozzájuk?

– Csodálattal és érdeklődéssel fordulok 
minden fényforrás felé, legyen az pislákoló 
gyertya vagy maga a ragyogó Nap. A fotóst 
mindig a fények izgatják, a fotográfia lénye
ge a fénnyekkel való kifinomult bánásmód. 
Ugyanakkor misztikus töltete is van minden 
fényforrásnak, a fény keletkezése és tovaterje

dése az Univerzum egyik alapvető csodája és 
egyben legnagyobb titka is.

– Hogyan készülnek ezek a képek? Milyen 
műszaki felszereltséget és tudást igényelnek?

– A felszerelés legfontosabb kelléke a türe
lem, ebből mindig a legtöbb és a legnagyobb kell. 
Amúgy az éjszakai fotózás viszonylag gépigényes, 
legalább az úgynevezett belépő kategóriás tükör
reflexes gépre van szükség, fontos a jó minőségű 
és nagy méretű szenzor. Az éjszakai világ ábrá
zolásához mindig több másodperc, több perc, 
néha több óra expozíció kell, ezt a kicsi amatőr 
gépek nem tudják. Vannak speciális technikák 
és trükkök, amiket alkalmazok, de ezeket bárki 
megtanulhatja, aki jártas egy kicsit a fotózás alap
elemeiben. Én az egészet az internetről tanultam, 
bárki számára elérhető forrásokból.

– Felvételei láthatók a The World At Night 
(TWAN) portálon is. A képek tanúsága sze-
rint míg mások napi fáradtságukat pihenik, 
alszanak, ön és az önhöz hasonló érdeklődésű 
emberek az éjszakát kutatják...

– Aki ebbe a műfajba beleszeret, annak 
nem fárasztó az éjszakázás. Én ezzel pihenem 
ki a napi fáradtságomat, pár óra a csillagos 
égbolt alatt több energiát ad nekem, mint az 
a pár óra alvás. Ha hetekig esik az eső, előbb
utóbb depresszióssá válok. Remek szórakozás 
ez számomra, ennél jobbat még találtam.

– Szárhegyi otthona udvarán csillagvizs-
gálót állított fel. Hogyan kapcsolódik a csilla-
gászat a fotográfiával?

– Igen, amatőr csillagász is vagyok, aszt
ronómiai fotókat is készítek. A csillagos ég
bolt ismerete nagyon fontos az éjszakai fo
tózásban, az éjszakai tájkép akkor igazán jó, 
ha égi események és jelenségek alatt örökíti 
meg a tájat. Ezt előre meg kell tervezni, kell 
tudni, mikor, hol és mi látható azon az éjsza
kán, amikor elindulok fotózni. Sokszor ezért 
az eseményért vagy jelenségért készül a kép, a 
táj csak „díszlet” a fotón.

– Az Ön által művelt fényképezés művé-
szet vagy tudomány? Hol van a határ a kettő 
között?

– Nincsen határ a kettő között. Egy tu
dományos munka akkor igazán szemléletes 
és sikeres, ha érzékletesen és művészien van 
bemutatva, a művészet pedig akkor igazán 
jó és időtálló, ha nagy tudás van mögötte. 
A kiállított fotóimat mégis inkább művé
szetnek tekintem. Van a tarsolyomban sok 
tudományo fotó is, de azokat még nem sze
repeltettem igazán.

– Orvosi hivatását gyakorolja feleségével 
együtt. De írt már tudománynépszerűsítő 
munkát, szervezett csillagászkört, miközben 
rendületlenül fotózik. Jelenleg mi készül mű-
helyében?

– Az elkövetkező időszakban szeretnék 
a szűkebb értelemben vett asztrofotózással 
foglalkozni, ezért építettem a csillagdámat. 
Ha megfelelő mennyiségű és minőségű 
munka összegyűl, meg szeretném mutatni a 
közönségnek.

Húsz fényév Szárhegyen. Ezzel a címmel nyílt állandó tárlat 
Gyergyószárhegyen dr. Munzlinger Attila fotóiból. A fotográfus 
civilben az orvosi hivatást gyakorolja, azonban már gyermekko-

rában eljegyezte magát a fényírással. A kiállításon Szárhegy  
és az égi jelenségek kapcsolatát megörökítő felvételek láthatók. 

Az alkotó fényképezésről, égitestekről, hivatásról beszél,  
 Sarány István kérdéseire válaszolva.

Munzlinger Attila húsz fényéve

Égi mozgás nyugaton

A szárhegyi plébániatemplom a Tejúttal


