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10. rész 
 

Hányféle lehetőségünk van a birtokviszony kifejezésére? 
 

Visszagondolva arra, amiről szó esett, talán sokallod az időt, amit a 
predikatív viszony kérdéseivel töltöttünk el. Mégse sajnáld: közben sok min-
dent megértettünk a mondatról is, meg a nyelvről is. Azért néztük meg ezt az 
egy problémát közelebbről is, hogy lásd meg, hogyan is érdemes az ilyesmiről 
gondolkozni. 

Foglaljuk össze röviden, mire is jutottunk eddig. Láttuk, hogy beszéd 
közben elemeire bontjuk a világot, ezekhez egy-egy szót rendelünk, majd ismét 
összerakjuk belőlük a világ éppen szóban forgó darabját. A grammatikai szabá-
lyokra pedig azért van szükségünk, hogy ez az összerakás a hallgató által is is-
mert szabályok szerint történjék, hiszen éppen ebben áll a megértés garanciája. 

Ha a mondatbeli viszonyokat sorra veszed, könnyen felfedezheted, hogy 
ezek sajátosan nyelvi formában ugyan, de mindig a nyelv tagolta világ különbö-
ző darabjai között fennálló viszonyoknak felelnek meg. Másképp úgy is mond-
hatjuk, a világelemekre a szavakkal utalunk, a köztük levő viszonyokra meg a 
mondatbeli viszonyokkal. 

Az egyik ilyen viszonyról már volt szó: ha a világ nyelvi tagolása során a 
tulajdonságot, minőséget választjuk le a dologról, akkor ezeket a minőségjel-

zős szószerkezetekben tudjuk megint összekapcsolni. Egy másikfajta viszony 
az, amelyik a valamilyen módon összetartozó dolgok között áll fenn: a rész–
egész, illetve a tulajdon- vagy más hozzátartozási viszony. Van például szavunk 
az autó-ra (mint egészre), de külön meg tudjuk nevezni a részeit is, mondjuk a 
kerekét. Ha azt akarjuk kifejezni, hogy a kerék az autóhoz tartozik, ezeket ösz-
szekapcsolhatjuk egyetlen szószerkezetbe: az autó kereke. Ilyenkor mi tulajdon-
képpen csak a kerékről beszélünk, az autó ebben arra való, hogy pontosabbá 
tegyük, miféle kerékről is van szó, de ha ehhez nem ragaszkodunk, az autót 
akár említés nélkül is hagyhatjuk. Tehát ez is alárendelő szószerkezet. Biztosan 
nem tőlem tudod meg, hogy az ilyet birtokos jelzős szószerkezetnek hívjuk. 
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Mint látod, ez a viszony is jelölt. Ha ábrázolni akarjuk, a legegyszerűbben így 
rajzolhatjuk fel: 

 
 
 
 
 
 
 Jelölésünk itt is ugyanaz, mint a PVj esetében, vagyis egy nyíl mutat a fe-

lé az elem felé, amely megköveteli, hogy az az elem is jelen legyen, amely felől a 
nyíl őfelé mutat. Itt is két irányból mutat nyíl a viszonyjelölő elem felé, ami ért-
hető, hiszen ez az elem épp annak a kettőnek valamilyen viszonyát jelöli. Az -e 
tehát itt a viszonyjelölés szerepét tölti be, nevezzük ezt birtokviszony-jelölőnek 
(BVj). Általánosan érvényes szabálya, hogy a szószerkezet fölérendelt tagjához 
kapcsolódik, az ún. birtokszóhoz, nem pedig az alárendelthez, a birtokos jelző-
höz. (Ezt azért is érdemes megjegyezned, mert van ebben valami, ami a kör-
nyező nyelvekhez képest jellegzetesen magyar. Románul például nem így van. 
Mint a roata maşinii  ’az autó kereke’ mutatja, hogy a fölérendelt tag (a roata) 
sokkal nagyobb úr: alakja változatlan marad, az alárendelt tag pedig (a maşinii) 
birtokos esetűvé lesz, vagyis formájában ő „alkalmazkodik a helyzethez”. A 
magyarban ezzel szemben a felül levő „van tekintettel” arra, ő alkalmazkodik 
ahhoz, hogy most neki az alárendelt tag mondatba illesztését is biztosítania kell, 
így amaz változatlanul megmaradhat eredeti formájában, toldalék nélkül. Ha 
egyszer majd főnök leszel valahol, ne felejtsd el, hogy magyar beszédeddel csal 
akkor találhat igazán a viselkedésedet, ha ennek megfelelően fogsz főnökös-
ködni. De ha tanár leszel, akkor sem lehet ez másképpen.)  

A kerékről azonban úgy is akarhatok beszélni, hogy azt jelezzem: az az én 
tulajdonom, hiszen sok pénzt adtam érte. Ilyenkor természetesen nem az autó 
főnév, hanem az én személyes névmás lesz a birtokos jelző. Ekkor azonban azt 
vesszük észre, hogy a BVj már nem az -e, hanem az -(e)m: az én kerekem: 

 
 
 
 
 
 

Nem ismerős ez már valahonnan? Hát hogyne lenne az: hiszen lényegé-
ben ugyanezt látjuk a PVj, az igei személyrag esetében is. Érted már, miért hív-
juk a BVj-ket birtokos személyragoknak: hiszen nem egy van belőlük, hanem 
hat, ezek közül pedig aszerint választjuk ki az odaillőt, hogy milyen számú és 
hányadik személyű a birtokos. 
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Újabban azonban hívják őket birtokos személyjeleknek is; ha így látod va-
lahol, ne ijedj meg túlságosan. Márpedig fogod így is látni, mert ez a félrevezető 
megnevezés már az iskolai tankönyvekbe is bekerült. A felvételin írhatod így is, 
úgy is, ebből nem lesz baj: senki sem akar téged megbüntetni olyasmiért, amiről 
nem te tehetsz. Én itt személyragnak hívom továbbra is, hiszen mi fentebb 
abban állapodtunk meg, hogy minden olyan toldalékot ragnak fogunk nevezni, 
amely mondatbeli viszony jelölésére való, amihez tehát két mondatrész kell. 
Márpedig a birtokos személyrag biztosan erre való. A jel pedig sohasem jelöl 
mondatbeli viszonyt, nem is kell hozzá két mondatrész. 

Egyébként itt jól tartsd nyitva a szemed, mert ez a balul sikerült termino-
lógiai újítás egyéb kellemetlen következményeket is vont maga után azon kívül, 
ami pedig maga is elég volna bajnak, hogy tudniillik jelnek most már nemcsak 
jeleket lehet hívni, hanem ragokat is. Régebben a birtokos személyrag helyett 
néha rövidítve csak annyit mondtunk: birtok-rag. Így is jó volt, nem lett baj be-
lőle. Igen ám, de újabban még nyelvészek munkáiban is láttam már olyat, hogy 
ugyanezt a fajta rövidítést puszta megszokásból a birtokos személyjel esetében is 
alkalmazzák, az eredmény pedig ez lesz: birtokjel. Márpedig ez öreg hiba, hiszen 
a birtokjel valami mást jelent: az -é jelet – Pistáé –, amely csakugyan jel, nem rag. 
De az is megesik, hogy egyesek olykor nemcsak a birtokos személyrag helyett 
mondják vagy írják  azt, hogy birtokos személyjel, hanem az igei személyrag-ot is au-
tomatikusan átkeresztelik igei személyjel-lé, ez pedig már olyan hiba lenne, amit 
nem fognak neked megbocsátani a felvételin. 

(Különben, ha kíváncsi vagy rá, elmondhatom neked azt is, hogy ezt a 
műszóhasználati változtatást miért vezette be, aki kitalálta. Biztosan emlékszel 
arra a képletre, amit sok felvételiző úgy hoz magával a vizsgára, mint valami 
csodatevő, varázserejű amulettet: T1 + T2 + K2 + Kn + J + R. Eszerint a jel 
után következhet rag, a rag után viszont már nem következhet semmi, ez tehát 
úgymond lezárja a szó végét. Ez a képlet olyannyira megtetszett valakinek, 
hogy aztán mindenáron ragaszkodott hozzá, még akkor is, ha a ház-am-ban, ház-
am-at és más hasonló alakokra nyilvánvalóan nem áll, hiszen itt a birtokos sze-
mélyragot igenis követi egy határozórag, illetve egy tárgyrag. A problémát pedig 
nem úgy oldotta meg, hogy a birtokos személyragot azonban más rag is követ-
heti, hanem úgy, hogy ezt a személyragot egyszerűen átkeresztelte személyjellé, 
mert sajnálta elrontani a képlet szép egyértelműségét. Pedig mindnyájan jobban 
jártunk volna, ha ehelyett a felszíni egyértelműség helyett inkább a sokkal fon-
tosabb dolgot, vagyis a rag definíciójának egyértelműségét sajnálta volna. Hi-
szen azt, hogy mi rag, és mi jel, nem a sorrend alapján kellene megállapítani, 
hanem a kérdéses toldalékok mondatszerkezetbeli szerepe szerint, mert az 
százszor fontosabb, mint az, hogy végül is hova fognak ezek kerülni a szóban.) 
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Ha most a BVj-k közötti választás szabályát is meg akarjuk határozni, ak-
kor azt vesszük észre, hogy meglepetésünkre ez egy kis bonyodalommal jár. 
Írjuk fel először az egyszerű, „problémátlan” eseteket: 

  

(1) BVj → -m / Birtokos: E
1
 

(2) BVj → -d /  Birtokos: E
2
 

(4) BVj → -unk, -ünk, / Birtokos: T
1
 

(5) BVj → -tok, -tek, -tök / Birtokos: T
2 

 

Vagyis: az én kabátom, a te kabátod, a mi kabátunk, a ti kabátotok. 
Őszintén szólva nem sok érdekesség van bennük annak számára, aki az igera-
gozást most már érti, hiszen ezekben is ugyanaz az elv érvényesül, vagyis mint 
személyragok ezek is pontosan úgy viselkednek, mint az igei személyragok, a 
különbség csak annyi, hogy a birtokos személyragok nem egy predikatív vi-
szonyt jelölnek, hanem egy alárendelő viszonyt, a birtokos jelzői viszonyt. Itt a 
3. személyű birtokosra utaló személyragok az érdekesek. Figyeld csak meg! Az 
ember, ha jól megtanulta, amit nyelvtanórán tanítottak neki, szinte automatiku-
san folytatná a fenti szabályokat ezekkel: 

 

(3) BVj → -a, -e, -ja, -je / Birtokos: E
3
 

(6) BVj → -uk, -ük, -juk, -jük / Birtokos: T
3
 

 

Próbáljuk ki mégis, így van-e valóban, nem árt az! Az ő kabátja – ez talál 
a (3) szabállyal. A postás kabátja  – ez is talál, hiszen azt már régebben tisztáz-
tuk, hogy alapértelmezés szerint a főnév is ugyanúgy egyes szám 3. személyű, 
mint az ő névmás. Hogy mi akkor a baj? Rögtön meglátod. Tegyél csak egy fő-
nevet többes számba (így természetesen T

3 
értékűvé válik): madarak. Kapcsold 

ezt birtokos jelzőként mondjuk a világ szóhoz. Mivel a birtokos T
3
 értékű, ne-

ked most a (6) szabályt kellene alkalmaznod. De hogy hangzik ez a szószerke-
zet? A madarak világuk? Dehogyis! Hanem így: a madarak világa. Itt tehát nem a 
(6) szabály válik be, hanem a (3). És nemcsak itt, hanem minden olyan birto-
kos jelzős szószerkezetben, amelyben egy birtok van és több birtokos, ez pedig 
többes számű főnévvel van kifejezve. (Mivel pedig legtöbbször így van kifejez-
ve, úgy is mondhatjuk: az esetek túlnyomó többségében!) A (3) szabályt tehát ki 
kell egészíteni, a T

3
 oda is be kell hogy kerüljön, de azzal a kikötéssel, hogy a T

3
 

nem személyes névmás. 
Ha ugyanis többes szám harmadik személyű személyes névmás a birtokos 

jelző (vagyis az ők), akkor újabb meglepetésre számíthatsz. Próbáld csak ki ezt 
is! Ahelyett, hogy a madarak, mondhatod ezt is: ők. Kapcsold most ezt az ők 
szót birtokos jelzőként a világ-hoz! Itt már nem világa lesz, hanem világuk – úgy 
tehát, ahogy a (6) szabályban áll –, de mire észrevetted, az ők-ből meg ő lett: az 
ő viáguk.  
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Látod, ez az a hely, ahol biztosan lebukik, aki nem gondolkozik. Itt 
ugyanis azt fogja mondani: ő – egyes szám harmadik személy. (Tudniillik a 
személyes névmásról szóló leckében így tanulta.) De ha neki volna igaza, akkor 
ugyanbizony miért választjuk vajon az -uk toldalékot, nem pedig az -a-t? Minek 
alapján? Aki viszont gondolkozik, az eleve ebből indul ki: a birtokviszonyt az -uk 
jelzi, ezt pedig csakis akkor lehet választani, ha a birtokos többes szám harma-
dik személyű személyes névmás. Tehát az ő T

3
-ű névmás, még ha nem is lát-

szik rajta mindjárt.  
De ha többes számú, akkor meg hová lett a -k? Ezt is megérted, ha 

eszedbe jut, hogy te az imént az ők-ből indultál ki, csak menet közben lett belő-
le ő. Vagyis: az elején még ők volt, ennek alapján választottad ki a személyragot, 
utána azonban egy csak itt alkalmazható szabály alapján törölted a -k-t, hiszen 
az -uk maga is kielégítően jelzi, hogy több birtokosról van szó. Ha azonban 
nem személyes névmás, hanem többes számű főnév fejezi ki a birtokost, akkor 
ezt a szabályt nem alkalmazhatod (nem mondhatod, hogy: a madár világuk), ha-
nem itt másképp egyszerűsítesz: mivel a madarak elég világosan jelzi, hogy több 
birtokosról van szó, erre nem utalsz még egyszer a személyraggal is, hanem 
ugyanazt az -a ragot használod, mint az egy birtokos esetében.  

A fenti két „problémás” szabály tehát egész pontosan így fog kinézni 
(SzNm = személyes névmás):  

 
(3) BVj → -a, -e, -ja, -je / Birtokos: E

3
 vagy T

3
, de T

3
 ≠ SzNm 

(6) BVj → -uk, -ük, -juk, -jük / Birtokos: T
3
, és T

3
 = SzNm 

 
Vagyis: a többes szám harmadik személyű birtokos személyrag csak abban 

az egyetlen, egészen sajátos, mondhatni kivételes esetben lesz -uk, -ük, -juk, -jük, 
ha a birtokos az ő T

3
-ű személyes névmással van kifejezve, egyébként pedig az 

általános szabály az, hogy harmadik személyben a birtokos személyragok 

többes számban is ugyanazok, mint egyes számban. (Meglepő, hogy bár 
ez egy teljesen világos, egyértelmű szabály, sőt felismerni sem nehéz, hiszen csak 
annyi kell hozzá, hogy figyeljünk oda, hogyan is szoktunk mi magyarok beszélni, a 
legtöbb magyar nyelvtanban, beleértve az Akadémia nyelvtanát is, mégsem ez van, 
hanem az, ami a te nyelvtankönyvedben is, hogy ti. több birtokos, egy birtokos 
esetén harmadik személyben a birtokos személyrag az -uk, -ük, -juk, -jük, vagyis az 
van általános szabály rangjára emelve, ami tulajdonképpen az egyetlen kivétel, 
az igazi szabályról pedig szó sem esik. Még szerencse, hogy a magyarok nem a 
nyelvtankönyvek szabályai szerint akarnak magyarul beszélni, mert itt igencsak 
zavarba jönnének.) A többes szám harmadik személyű személyes névmás pedig 
általában csakugyan ők, ahogy a nyelvtankönyved mondja, de ha birtokos jelzőként 
szerkeszted a mondatba, akkor már nem ők, hanem ő lesz, akárcsak egyes 
számban.  
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Most pedig figyeld meg: Ma később jött a postás, mert tegnap ellopták a biciklijét. 
Ha az utolsó szót jobban megnézed, azt látod, hogy van benne egy birtokos 
személyrag. Itt tehát egy olyan birtokviszonynak kell lennie, amelynek alaptagja 
a bicikli. De hol a birtokos jelző? Gondolom, az eddigiek alapján már ki is talál-
tad, mit fogok én erre válaszolni: azt, hogy már nincs ott, pedig az elején még 
biztosan megvolt, hiszen különben nem szerkeszthettük volna bele a mondatba 
a -je birtokos személyragot. De mivel magától értetődik, töröltük, ráhagyatkoz-
va arra, hogy a hallgató is tudja a szabályt, tehát a birtokos személyrag alapján 
biztosan ki tudja majd egészíteni, és így fogja érteni: Ma később jött a postás, mert 
tegnap ellopták az ő biciklijét. És ezzel nemcsak rejtett alanyunk és rejtett tárgyunk 
van már, hanem rejtett birtokos jelzőnk is. 

Hanem abban nem vagyok egészen biztos, hogy azt is érted, miért mon-
dom én azt, hogy itt a rejtett birtokos jelző az ő, és nem a postás, mikor pedig 
nyilvánvaló, hogy a postás biciklijéről van szó. Nos, azért mondom így, mert a 
törlés előtt egy másik szabályt is alkalmaztunk: mivel a postás szó már előfordult 
egyszer a mondatban, másodjára már nem ezt a szót használtuk, hanem az ő 
személyes névmással helyettesítettük, majd, mivel nincsen rá nagy szükség a 
megértéshez, utána nyomban töröltük is.  

Nagyon meg tudlak érteni, ha erre az okoskodásra most azt mondod, 
hogy ezt hívják magyarul a dolgok fölösleges túlbonyolításának. Hiszen ha úgy-
sincs már a mondatban, akkor nem mindegy az nekünk, hogy mit töröltünk? 
És egyáltalán: mivel tudom én azt bizonyítani, hogy a törlés előtt a postás-t 
csakugyan ő-re cseréltük? Hátha nem is úgy volt, hanem úgy, hogy eleve a postás 
második előfordulását töröltük, hiszen minek csereberélnénk olyasmit, ami 
úgysem marad ott a mondatban? Akkor meg a rejtett birtokos jelző sem az ő, 
hanem a postás.  

Ha valami ilyesmire gondoltál csakugyan, akkor én most nagyon meg kell 
hogy dicsérjelek érte. Mert gondolkoztál közben. De én is tudok ám valamit, 
ami esetleg a te figyelmedet kerülte el. Tedd csak többes számba a főmondat 
alanyát! Akkor ez lesz belőle: Ma később jöttek a postások, mert tegnap ellopták a bi-
ciklijüket. Próbáljuk ki, hogyan is szólna ez a mondat, ha nem alkalmaztuk volna 
a törlés szabályát! Ha úgy értelmezzük, ahogy te javasolnád, akkor a vége így 
hangzik: … ellopták a postások biciklijét, ha meg úgy, ahogy én gondolom, akkor 
így: … ellopták az ő biciklijüket. A mi mondatunkban pedig nem biciklijét van, 
hanem biciklijüket. Ez pedig csakis abban az egy esetben lehet így, ha – mint 
fennebb láttuk – a birtokos jelző az ő többes szám harmadik személyű szemé-
lyes névmás. Ha tehát a postások második előfordulását nem cseréltük volna 
ő(k)-re már a törlés előtt, akkor nem a -jük, hanem a -je birtokos személyragot 
kellett volna használnunk. A mondat tehát így szólna: Ma később jöttek a postá-
sok, mert tegnap ellopták a postások biciklijét. De nem így hangzik, hanem úgy, 
hogy: Ma később jöttek a postások, mert tegnap ellopták az ő biciklijüket. Remélem, 
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meg vagy elégedve ezzel a bizonyítással, és elhiszed nekem, hogy csakugyan 
akkor járunk jobban, ha az egyes számú alanyú főmondattal szerkesztett mon-
datban is az ő-t tartjuk rejtett birtokos jelzőnek, nem a postás-t.  

Mindeddig azonban csak olyan eseteket vizsgáltunk, amelyekben egyet-

len birtokról van szó, pedig szükség esetén a birtokszó többes számú is lehet. 
Itt azonban újabb meglepetés következik. Mint már tudjuk, a többesjel a -k, az 
ing többes száma tehát: ingek. Ha viszont ezek a te tulajdonodban vannak, és ezt 
jelezni is akarod a mondatban, akkor mégsem azt mondod, hogy az én ing-ek-em 
(vagy: ing-em-ek), hanem ing-ei-m. Nekünk ugyanis van egy külön többesje-
lünk arra az esetre, amikor olyan szót kell többes számba tennünk, amely fölé-
rendelt tagja egy birtokos jelzős szerkezetnek: az -i és változatai: -(j)ai, -(j)ei. Ez 
is többes jel, de hogy szerepére is utaljunk egyben, birtoktöbbesítő jelnek hív-
juk.  

Erről azonban itt nem mondok többet, ha papírt-ceruzát veszel elő, és 
végigragozol egypár főnevet (mondjuk ezeket: alma, körte, nap, virág, gyerek), ma-
gad is észrevehetsz bizonyos dolgokat (például azt, hogy ilyenkor E

3
-ű birtokos 

esetén a BVj a -Ø). Inkább arra emlékeztetlek, hogy néha kétféle BVj is lehet 
ugyanabban a birtokos jelzős szószerkezetben. Például ebben: Az almának csak 
a héja piros. Az ilyen -nak-ot szintén BVj-nek vesszük, tehát ragnak, és mivel az 
a szabálya, hogy mindig az alárendelt taghoz, vagyis a birtokos jelzőhöz kapcso-
lódik, ezt a birtokos jelző ragjának hívjuk. (Ez, mint látod, nem személyrag, 
nincsenek nyelvtani személytől függő változatai.) 

Birtokos jelzős szószerkezettel azonban csak olyankor fejezhetjük ki a 
birtokviszonyt, mikor feltételezhetjük, hogy az a hallgató számára már ismert 
(vagy könnyen azonosítható – ez hasonlít ahhoz, amit korábban a főnevek ha-
tározottságáról és határozatlanságáról mondtam neked.) Ha te tudod, hogy ne-
kem még nincs honnan tudnom a te svájci nyaralódról, akkor nem nagyon cél-
szerű egyből úgy kezdened beszélni róla, hogy: Az én svájci nyaralóm…, mert 
akkor én rögtön azt kérdem: Jé! Neked nyaralód  van Svájcban? Vagyis meg-

kérdezem, amit neked már azelőtt állítanod kellett volna. A birtokviszonyt, 
annak fennállását tehát állítani is lehet, erre más nyelvekben külön ige van (a 
románban például az a avea, az angolban a to have), magyarul ezt a fenti kérdő 
mondatbeli formában tesszük. Más példa: Pistának jó biciklije van. (Az ilyen 
mondatokban a -nak, -nek nyilván ugyanaz, mint a birtokos jelző ragja, itt azon-
ban nem birtokos jelző a szó mondatbeli szerepe, ezért a nyelvtankönyvek az 
ilyet – ne vitassuk most, hogy jól teszik-e, vagy nem – részeshatározónak tekin-
tik.)  

De állíthatjuk a birtokviszonyt a birtoktárgy felől nézve is, nemcsak a bir-
tokos felől nézve, mint a fenti mondatban, ahol tulajdonképpen Pistáról, a bir-
tokosról állítottuk, hogy jó biciklije van. Ha együtt sétálunk Svájcban, és éppen 
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a te nyaralódhoz közeledünk, útközben rámutathatsz az egyikre: Ez a villa a 
francia miniszterelnöké. Vagyis ezúttal a birtokról mondod meg, hogy az birtoka 
valakinek vagy valaminek. De mi ez az -é? Rögtön megérted. Szószátyárabban 
úgy is mondhatnád: Ez a villa a francia miniszterelnök villája. Ilyenkor tehát úgy 
állítod a birtokviszonyt, hogy alanyként egy birtokos jelző nélküli főnevet hasz-
nálsz, állítmányként meg ugyanazt a főnevet, de most egy birtokos jelzővel el-
látva, s a predikatív viszony itt azonossági viszonyt fejez ki. Ebben azonban 
kétszer szerepel a villa szó, ilyenkor pedig máskor is rövidíteni szoktuk, tehát a 
villa második előfordulását töröljük. Ha azonban a törlést semmivel sem jelöl-
nénk, abból elég cifra dolog jönne ki (ne restelld kipróbálni!). Ezért a megma-
radó birtokos jelzőhöz hozzátesszük az -é birtokjelet, ez fogja helyettesíteni a 
törölt birtokszót, és ebből fogom én jól érteni a mondanivalódat. (Itt tehát a jel 
megint olyasmire figyelmezteti a hallgatót, hogy töröltünk valamit. Láttunk már 
ilyet: a többes szám jele is valami hasonlóra való.) Mikor meg elértünk a villád-
hoz, arra már azt mondod: Ez meg az enyém. Sokkal hosszabban így is mond-
hatnád: Ez a villa meg az én villám. De te ezt sokkal rövidebben is el tudod 
mondani, mert törölsz belőle mindent, ami az adott helyzetben fölösleges. 
Ahelyett, hogy az én villám, azt mondod: az enyém. Vagyis birtokos névmást 

használsz, amely – most már ezt is érted biztosan – igazából nem más, mint a 
személyes névmás birtokjeles alakja, a megfelelő birtokos személyragokkal, 
egyetlen szóba összeolvadva (az ÉN  villá-m: az ENY-é-m, a TE villá-d: a TI -
é-d stb.)                  

 


