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Gedeon Márta 

Néhány gondolat a magyar birtokos szerkezetek tanításáról 
 

 

 Nem könnyű dolog belevágni a magyar birtokos szerkezetek tanításába. Abból is 

látszik a probléma összetettsége, hogy ahány tankönyv, annyiféle feldolgozásmód, 

megközelítés, hangsúlyozás létezik e téren. Nem is gondolná az ember, hogy a birtokos 

szerkezetek fogalma mögött hányféle megtanítandó szerkezet rejtőzik. Rövid írásomban 

megpróbálok lebontani, felvázolni néhány témánkhoz kapcsolódó egységet, szerkezetet és 

megosztanám Önökkel az e téren szerzett tanítási tapasztalataimat.  

 Egy-két megadott példából mindjárt szemükbe ötlik a hallgatóknak, hogy a 

magyarban, az indoeurópai nyelvekkel ellentétben, a birtokos megelőzi a birtokot és hogy a 

toldalékot nem a birtokos, hanem a birtok kapja: Péter barátja, Magyarország történelme, a 

lány szobája, a nagymama szemüvege. A birtokos személyjelek felvázolása után a toldalékok 

gyakorlásának  nálam bevált első módszere:  

 

1. Cédulákra felírok gyakran használatos főneveket.  Körülálljuk az asztalt és mindenki húz a 

cédulákból. Megadom a példát: a lakásom, majd a diákok, minden kihúzott szót ebben az 

alakban (egyes szám, első személy, birtokos személyjeles alak) adnak meg. Ezután a többi 

személyben adok példákat, ügyelve, hogy ne az én, te, ő szabályos sorrendjében haladjunk, 

nehogy csak a „kályhától tudjanak elindulni”. Jól bevált drill a birtokos személyjelek 

bevésésére. A felhasználandó főneveket azért érdemes cédulán megadni, hogy ne a szavakon 

törjék a tanulók a fejüket, hanem az új nyelvtani jelenségre tudjanak koncentrálni.  

 

2. Valakinek a valamije 

Megadok két szót, amiből a diákok „megalkotják” a fenti szerkezetet: ház, ablak; diák, tanár; 

kutya, szem; város, forgalom; család, élet; táj, hangulat; étel, íz; macska, farok; Balaton, titok; 

gyerek, fagyi; tanár, telefonszám; vendég, cím; anya, gyerek; Éva, fogkefe; apa, kávé; stb.  

 

a ház ablaka, a diák tanára, a kutya szeme, a város forgalma, stb.  

 

3. Valakinek a valamije – hangsúlyos változat  

A fent megadott szavak segítségével a -nak, -nek  (-nak a, az,  -nek a, az) dativus rag  

hozzáadásával hozzák létre az egyszerű birtokos szerkezet hangsúlyos változatát: 

 

a háznak az ablaka, a diáknak a tanára, a kutyának a szeme, stb.  

 

4. Az inkongruencia kérdése 

Az inkongruencia jelenségének a birtokos szerkezetekben előforduló eseteit a következő 

módon szoktam felvázolni: 

 

a lányok szobája  

az orvosok munkája 

a magyarok nyelve 

 

A többes számban álló főnevek után a birtok egyes szám harmadik személyű jelet kap. 

Inkongruencia: össze nem illőség, meg nem felelés. Rá kell mutatni arra is, hogy ha a többes 

számú birtokosok és a birtokok külön mondatban (tagmondatban vagy a birtokos a birtok 

előtt) szerepelnek, a birtok végződése inkongruencia nélkül utal a birtokos többségére. Ezt a 

jelenséget a két szerkezettípus szembeállításával lehet a legjobban érzékeltetni: 
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A pedagógusok munkája nagyon érdekes, de a fizetésük elég alacsony.  

(munkája, de fizetésük!) 

 

A magyar szakos diákok tanszéke most egy új épületben kapott helyet. A menzájuk azonban 

az egyetemi kampuszon található. 

(tanszéke, de menzájuk!)  

 

az önök feladata 

az önök véleménye 

a maguk szerepe 

a maguk tudása 

 

Az önök, maguk többes szám harmadik személyű személyes névmások után a birtok egyes 

szám harmadik személyű birtokos személyjelet kap.  

Az ők személyes névmás többes szám harmadik személyben ő alakban szerepel a birtokos 

szerkezetekben: 

az ő házuk, az ő problémájuk, az ő szerepük, az ő konfliktusuk 

 

Ebben az esetben a birtokos személyjelből válik egyértelművé a birtokosok többes száma. 

Azzal az érvvel általában hiába hozakodunk elő, hogy a magyar kerüli a többes szám 

kétszeres jelölését, mert más esetben nemegyszer előfordul a kettős jelölés, ezért ezzel nem 

érdemes érvelni.  

 

5. A birtoklás kifejezése  

Az a tény, hogy a magyarban a birtoklás kifejezésére nincs külön ige, mint általában az 

indoeurópai nyelvekben, újabb hideg zuhany a nyelvünket tanuló diákok számára. Az is 

újdonság, hogy a birtok alanyként szerepel a mondatban. A habeo típusú nyelvekben a birtok 

a mondat tárgya.  

A birtoklás kifejezésére szolgáló valakinek van valamije illetve a valakinek nincs valamije 

szerkezet első és második személyben általában dativus nélkül szerepel:  

 

van sok barátom, könyvem, lemezem 

van néhány ügyed, problémád, lehetőséged 

 

Harmadik személyben viszont, ha a birtokost főnév nevezi meg, csak a dativus ragos alakkal 

tudjuk kifejezni a birtoklást:  

 

a fiúnak van könyve, a lányoknak vannak virágaik (a valakinek van valamije szerkezetben 

többes szám harmadik személyben nincs inkongruencia, a lányok virágai szerkezettel 

ellentétben) 

a diákoknak van magyar lektoruk (de: A diákok magyar lektora nagyon szimpatikus. – 

a birtokos jelzős szintagmában kerüljük a többes szám kétszeri jelölését). 

 

A valakinek van/nincs valamije szerkezet gyakorlására is alkalmasak a cédulára írt főnevek. 

Egymás után mondják a diákok a húzott cédula alapján:  

 

van szobám, táskám, tanárom, csoporttársam, házi feladatom, stb. 

vannak lemezeim, könyveim, füzeteim, barátaim, stb. 

 

nincs házam, pénzem, kertem, főnököm, időm, stb. 
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nincsenek virágaim, szőnyegeim, macskáim, stb.  

 

6. Hangsúlyozni kell, hogy ha a birtokot jelzővel látjuk el, a létige a mondat végére kerül: 

A tanárnak van lakása.  

A tanárnak szép lakása van.  

 

Többes számban:  

A tanároknak van lakásuk. 

A tanároknak szép lakásuk van.  

 

Ugyanígy:  

Gábornak van  autója. (semleges mondat) 

Katinak     nincs autója. (semleges mondat) 

 

Milyen autója van Gábornak/Katinak? 

Gábornak új autója van. (hangsúlyos mondat, a létige a mondat végére kerül) 

Katinak régi autója van. (hangsúlyos mondat, a létige a mondat végére kerül) 

 

7. E néhány gondolat felvázolása után összefoglalóan megadom azokat a birtokos 

szerkezeteket, amelyekről a fentiekben szó volt. Gyakorlásul, ha már mindent megtanultak 

hallgatóink, érdemes eljátszogatni, új főneveket behelyettesíteni az alábbi szerkezetekbe: 

a tanár munkája 

a tanárnak a munkája 

 

a tanárok munkája 

a tanároknak a munkája 

 

A tanárnak van munkája. 

A tanároknak van munkájuk. 

 

A tanárnak érdekes munkája van. 

A tanároknak érdekes munkájuk van. 

 

A tanárok munkája érdekes, de a fizetésük elég alacsony.  

az ő, az ön, a maga, az önök, a maguk, a tanárok munkája 

az ő munkájuk (többes szám, harmadik személyben) 

 

Munkámban nagy segítséget jelent Szili Katalin Vezérkönyve és Szita Szilvia-Görbe Tamás  

Gyakorló magyar nyelvtana.  


