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Szilágyi N. Sándor 
 

Miért tanulod a nyelvtant? 
 

Nyelvtani kiskalauz 
 

(Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből,  
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 

 
2. rész 

 
Mi kell a beszédhez? 
 
 Térjünk talán vissza oda, de ezúttal egy kicsit pontosabban mondva, 
hogy beszéd közben mindig (1) valaki – (2) mond – (3) valamiről – (4) 
valamit – (5) az ő beszédét megértő – (6) valaki(k)nek. Ha a nyelvtant 
igazán meg akarod érteni, a fentiek közül a beszédnek mindegyik tényezőjével 
számolnod kell. Hogy egyértelműen tudjunk szólni róluk, ezentúl inkább így 
fogjuk hívni őket: (1) beszélő – (2) közlés/beszéd/beszélés – (3) a beszéd 
tárgya – (4) közlemény – (5) megértés – (6) hallgató. A közlési folyamatot 
magát – kissé leegyszerűsítve – így ábrázolhatjuk: 
 

(1) ⇐ (2) ⎯⎯→  (4) ⎯⎯→  (5) ⇒ (6)   

        ↓  
        (3) 
 
 Rögtön megérted, miről is szól ez. Az (1), a beszélő mindig egy ember. 
(A mesében ugyan állat is lehet, de a mesét is ember mondja. A rádió meg a 
tévé is beszél, de emögött is ember van mindig.) Rendesen a (6), a hallgató is 
az. Előfordul az is, főleg versekben, hogy a beszélő – a költő – látszólag nem 
emberhez beszél, hanem valami máshoz. Például mikor Csokonai Az estve c. 
versében a holdvilágot szólítja meg: „Te vagy még egyedül, óh arany holdvilág, / 
Melyet árendába nem ád meg a világ.” De ne hagyd magad becsapni: ő ugyan a 
holdvilághoz beszél, de nagyon is tudja közben, hogy a verset embereknek írja, 
az olvasóknak, neked meg nekem, hiszen különben miért írná éppen magyarul, 
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nem pedig „holdvilágnyelven”, hogy a holdvilág is értse? (Egyébként 
mindnyájunkkal megeshet, hogy nem emberhez beszélünk. Hanem kedvenc 
háziállatainkhoz például. Ezzel a gesztussal, a beszéd rendhagyó használatával 
azt fejezzük ki, hogy szeretjük, sőt emberszámba vesszük formán őket, de azért 
egy pillanatig sem reméljük, hogy ők ennek csakugyan hallgatói is lesznek a szó 
igazi értelmében, azaz pontosan és hiánytalanul meg is értik, amit mondunk  
nekik.) 
 A (3), a beszéd tárgya lehet ember is, más is. Hiszen gondold csak el, mi 
mindenről szoktál te beszélni! Az egész világról (a szó legtágabb értelmében), 
annak minden elképzelhető darabjáról és helyzetéről, eseményéről, 
történéséről: láthatókról és láthatatlanokról, létezőkről és nem létezőkről, 
gondolataidról, álmaidról, terveidről. 
 A vázlatban az (1), (3) és (6) azért van vastagabban írva, mert ezek 
csakugyan a „vastagabb” valósághoz tartoznak: a két ember akkor is létezik, 
mikor nem beszélgetnek egymással, hanem alusznak például, és természetesen 
a világ is megvan, olyankor is, mikor mi éppen nem beszélünk róla. (Ha 
szeretsz filozófiai kérdésekről spekulálni, akkor most talán azt is észreveszed, 
hogy ez az utóbbi állítás azért jócskán le van egyszerűsítve. Ha kedved van 
hozzá, most elgondolkozhatsz rajta, hogy ez mire igaz, és mire nem. Segíteni 
fog, ha most megint elolvasod az előző bekezdés utolsó mondatát, és 
megnézed, mi is van ott igazából felsorolva.) 
 A (2), (4) és (5) pedig azért van dőlttel kiemelve, mert ezek azok, 
amelyek jellegzetesen csak beszéd közben vannak, de ott aztán 
elmaradhatatlanok: nélkülük nincs is igazi értelemben vett beszéd. A (2), a 
beszélés azt jelenti, hogy a beszélő csakugyan beszél, hiszen hiába vannak ők 
ketten együtt a hallgatóval, ha egyik sem mond semmit, az (5) meg azt, hogy a 
hallgató nemcsak hallja, mit mond a másik, hanem meg is érti. Képzeld csak el, 
hogy egy kínai beszél hozzád kínaiul. Ebben a helyzetben minden megvan a 
fenti vázlatból: van egy beszélő, aki értelmesen mond neked valamiről, ott vagy 
te is mint hallgató, hiszen hallani hallod, mit mond, csak éppen az (5) hiányzik: 
egy vak hangot sem értesz abból, amit hallasz. Márpedig így nem sok értelme 
van az egésznek. 
 Mint látod, a vázlatban így ábrázoltuk az összefüggéseket: „(1) ⇐  (2)”, 
illetve: „(5) ⇒  (6)”. A nyilak azt jelzik, hogy a beszélés a beszélőhöz tartozik 
hozzá, külön el sem lehetne képzelni, a megértés meg a hallgatóhoz. 
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 A (4) maga a közlemény, ezt a beszélő hozza létre. Nem véletlenül áll a 
vázlatnak pontosan a közepén: ez tulajdonképpen az a hangfolyam, amely 
fizikai valóságában van ott kettőnk között beszéd közben, és mint egy 
láthatatlan kábel kapcsolja össze kettőnk agyát. Olyannyira fizikai valóság ez, 
hogy akár rögzíteni is lehet valamilyen módon: magnóra lehet például venni, és 
akárhányszor vissza lehet játszani. Ezért is van ez is vastagabb számjeggyel 
jelölve: hiszen ez ugyan igaz, hogy csak beszéd közben van, de olyankor olyan 
valóságosan van ott kettőnk között, hogy fizikai eszközökkel is vizsgálni lehet. 
Muszáj is, hogy fizikai természetű legyen, hiszen ezt neked mint hallgatónak 
valamelyik érzékszerveddel fel kell tudod fogni (hangos beszéd esetében hallás 
útján, a füleddel). A közlemény pontosan erre való: hogy egy valamilyen fizikai 
közegbe belerekesztve tegye számodra hozzáférhetővé, valamilyen módon 
felfoghatóvá, ami amúgy hozzáférhetetlen, mármint azt, amit neked a beszélő 
éppen tudtodra akar adni. 
 Ezt meg azért mondtam így, hogy könnyebben vedd észre: a 
közlemény nemcsak maga a fizikai közeg (például a rezgő levegő), hanem még 
valami, ami ebbe a közegbe bele van szerkesztve. Ezt a valamit üzenetnek is 
szokták hívni. Ez azonban már nem olyasmi, hogy fizikai eszközökkel 
közvetlenül vizsgálni lehetne: semmiképpen sem lehet ezt úgy elképzelni, hogy 
mondjuk egy akusztikai berendezéssel mindent törlünk a közleményből, ami 
csak hangrezgés, és akkor ami megmarad, az lesz az üzenet, tiszta „desztillált” 
formájában. Hiszen képzeld csak el, mivel maradnánk, ha a közleményből 
minden hangrezgést törölnénk! A nagy semmivel! 
 Biztosan hallottál már másoktól olyasmit, hogy a hallgató a hallott 
szövegből „kiszűri magának a mondanivalót”. Szoktunk ilyesmit mondani 
csakugyan, de nem árt, ha közben nagyon gyanakvóak is vagyunk szavainkat 
illetően, mert a mi beszédünk olyan, hogy sok mindent úgy szoktunk 
elmondani, hogy ha azt tényleg komolyan is vennénk, nagyon fura eredményre 
jutnánk. Hiszen gondolkozz csak egy kicsit! Mit jelent azt tulajdonképpen, hogy 
„kiszűri”? Olyasmit, amit szüretkor szoktunk csinálni: az összedarált 
szőlőszemeket kipréseljük, vagyis különválasztjuk a mustot a törkölytől. A 
törköly ott marad a présben, a mustot meg hordóba töltögetjük, ahol aztán 
majd borrá fog kiforrni. Ha a beszéd megértését is valahogy így képzelnéd el, 
az bizony elég mulatságos lenne. Hiszen ez azt jelentené, hogy miután a 
mondanivalót kiszűrtük abból, amit a beszélő „összedarált” nekünk, ott csupán 



 4

valami értelmetlen hangrezgés maradna, mert ami értelem volt benne, azt mi 
különválasztottuk belőle, és ügyesen betöltögettük a fejünkbe. Márpedig az 
bajosan történhetik így. 
 De akkor meg hogy lehet, hogy én a te közleményed alapján mégis 
megértem, mit akartál mondani? Most már világos, hogy nem elég, ha csak 
annyit mondunk, hogy a levegő rezeg, mert az is fontos, hogy hogyan rezeg. 
Kettőnk esetében az a legcélszerűbb, ha éppen magyarul rezeg, éspedig még 
magyarul sem akárhogyan, hanem mindig aszerint, hogy mit akarunk mondani. 
 De mit jelent ez vajon tulajdonképpen? Ezt úgy értheted meg 
legkönnyebben, ha arra figyelsz, hogy mi is történik beszéd közben. Tegyük fel, 
hogy megkérdem tőled, mi az, amit most éppen magad előtt látsz, vagyis hogy 
nevezd meg azt a valamit. Te meg (ha jól sejtem) egy ilyen dolgot látsz ott, 
ahová éppen nézel: 
 

 
 
 
 
Tehát azt mondod nekem: könyv. Én meg ebből rögtön tudni fogom, mi van 
előtted, pedig nem is látom, hiszen ha látnám, nem kérdezném. Erre a 
(mindennapi, mégis nagyszerű) teljesítményre pedig azért vagyunk képesek mi 
ketten, mert mindkettőnknek van egy-egy szabály a fejünkben erre az esetre. A 
te szabályod a beszélő szabálya (B-szabály), ez körülbelül így szól: ha olyan 
dolgot akarsz megnevezni, amely úgy néz ki, mint ami a fenti rajzon látható, 
akkor úgy rezegtesd meg a levegőt, hogy a végeredménynek olyan legyen a 
rezgésmintázata, hogy azt én, a hallgató könyvnek halljam. Ezt a szabályt meg 
azért alkalmazod, mert számítasz rá, hogy nekem is van a fejemben egy 
szabályom, a hallgató szabálya (H-szabály), amely viszont azt írja elő nekem, 
hogy ha olyan rezgésmintázatot hallok, amit én könyv-nek hallok, akkor 
gondoljak rögtön egy olyan dologra, amilyet a fenti rajz is ábrázol. 
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 Ha mindezt a korábban felvázolt séma szerint akarjuk elrendezni, akkor 
így ábrázolhatjuk: 

beszélő ⇐  {B-szabály} →  könyv →  {H-szabály} ⇒ hallgató 
 

 
 
 Mint látod, itt egy érdekes körforgásszerű folyamatot írtunk le: te a 
könyvből kiindulva tudod kiválasztani, melyik szabályt kell alkalmaznod, az így 
kiválasztott szabály előírásának megfelelően fogod éppen a könyv szót 
kimondani, én meg ebből a szóból kiindulva tudom éppen az erre vonatkozó 
szabályt alkalmazni, aminek az lesz az eredménye, hogy ugyanarra fogok 
gondolni, amiből te kiindultál. 
 Ezen az ábrán szándékosan nem kapcsoltam össze egy külön vonallal a 
könyv szót a könyv rajzával, mert nem akartalak vele zavarba hozni. Hiszen 
magad is látod, hogy nincsen rá szükség, annak ott semmi keresnivalója. Ha ott 
volna, az azt sugallná, hogy magában a könyv szóban van valami, ami ezt a szót 
titokzatos módon a könyvhöz kapcsolja, vagyis hogy van benne valami a 
hangalakján kívül, ami a könyvre utalna, s amit általában, mint már alighanem 
ki is találtad, a szó jelentésének szoktunk nevezni. Csakugyan így szoktuk, de ez 
is csak egyfajta beszédmód, amit nem érdemes nagyon komolyan venned. 
Hiszen ha jól végiggondolod, mi is történik itt, akkor magad is rájössz, hogy 
amit egyáltalán érdemes jelentésnek nevezni, az nem a könyv szóban van, de 
nem is a könyvben magában, hanem a te fejedben, meg persze az enyémben is. 
Nem más ez, mint az, hogy mindketten tudunk erre a helyzetre egy-egy 
szabályt, és nem is akárhogy, hanem mindketten egyformán tudjuk. Azért 
tudhatjuk egyformán, mert ezeket nem magunk találtuk ki, külön-külön, hanem 
mindegyikünk úgy tanulta őket másoktól, mégpedig mindketten olyanoktól, 
akik, ha nincs rá különösebb okuk, hogy másképpen beszéljenek, magyarul 
szoktak egymással beszélgetni. 
 Közben pedig talán magad is rájöttél már, mi is van hát a 
közleményben a puszta fizikai levegőrezgésen kívül: ez van benne, hogy ez a 
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rezgés nem akárhogyan jött létre, hanem számtalan szabály alkalmazásának 
eredményeképpen. Vagyis nem véletlenszerűen rezeg a levegő, hanem rend 
van benne. Éppen ennek a rendnek a formája az, amelynek alapján a hallgató 
minden esetben el tudja dönteni, mire gondoljon, ha éppen azt hallja, amit hall. 
 A nyelvtan pedig arról szól tulajdonképpen, hogy az emberek hogyan 
tudják mindezt megcsinálni: milyen szabályokat kell tudnia a beszélőnek, illetve 
a hallgatónak ahhoz, hogy megérthessék egymást. 
 Most már csak egy dolgot nem értesz sehogy: hol van ebben a 
folyamatban maga a nyelv, és miért maradt ki éppen ez a fenti vázlatból? 
Hiszen enélkül aztán biztosan nem lehetne beszélni! 
 Ha jobban megnézed, ott van az. Ha mégsem találod rögtön, az annak 
lehet a jele, hogy nem egészen úgy keresed, ahogy kellene. Lehet, hogy valami 
külön helyen keresed, mint olyat, ami teljesen különbözik a rajz minden 
feltüntetett elemétől. Meg tudnálak érteni, ha így keresnéd. Mi ugyanis már 
nagyon rászoktunk, hogy a nyelvről (például a magyar nyelvről) úgy beszéljünk, 
mintha az valami különálló dolog lenne, amely titokzatos módon ott lebeg 
mindnyájunk, minden magyar ember feje fölött, valahol a fejünkön kívül. De 
mondd meg igaz lelkedre: el tudsz te ilyet képzelni? Ha igen, akkor csak 
gondolkozz rajta, amíg jólesik, de ha nem, akkor is megnyugodhatsz: nem a te 
fantáziáddal van baj. Ilyet én sem tudok elképzelni sehogy. Ezt én is csak úgy 
tudom elképzelni, hogy vannak az emberek, a fejükben meg ott van egy csomó 
szabály arról, hogy milyen helyzetben hogyan kell beszélniük, meg arról, hogy 
mit minek kell értelmezniük, ha azt hallják. Ha meg mindezt tudják, akkor mi 
szükségük lenne rá vajon, és egyáltalán kinek lehetne rá szüksége, hogy még a 
fejükön kívül is legyen valahol egy magyar nyelv? Hiszen ők azt úgysem 
használják semmire, mert ki-ki csak azt használhatja (de azt aztán használja is 
folyton), ami a fejében van. Ezeket a szabályokat mi magyarok nagyjából (de 
csak nagyjából!) egyformán vagy hasonlóan tudjuk, ezért is tudhatunk szót 
érteni egymással. Ez a sok szabály együtt az emberek fejében – hát ez az, amit 
úgy is nevezhetünk, hogy „a magyar nyelv”: a magyar embereknek egy hatalmas 
mennyiségű, másokkal közösen kialakított, egyeztetett és megosztott tudása 
arról, hogy hogyan kell beszélniük ahhoz, hogy amit mondanak, azt más 
magyarok is meg tudják érteni. 
 Ez a tudás azért kell hogy olyan nagy mennyiségű legyen, mert a 
nyelvvel, mint már mondtam egyszer neked, az egész világról kell hogy 
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lehessen beszélni. Ahhoz tehát, hogy használható is legyen csakugyan, olyannak 
kell lennie – mindegyiknek, nemcsak a magyarnak –, hogy: 

(a) az emberek – beszélők- és hallgatókként egyaránt – természetes 
módon élhessenek vele, vagyis találjon testi és lelki 
adottságaikkal, alkalmazkodjék ahhoz, hogy az ember éppen olyan, 
amilyen; és 
(b) az egész világról lehessen vele beszélni, minden mondandónkat ki 
tudjuk vele fejezni, vagyis állománya és szerkezete szerint is 
illeszthető legyen a világhoz. 

 
 Ennek a két feltételnek nem könnyű együttesen eleget tenni. Hiszen hol 
van az előírva, hogy az emberi pszichikum „működési elveinek” és szerke-
zetének okvetlenül pontról pontra találnia kellene a világ szerkezetével? Sehol. 
A nyelvnek azonban mindkettőhöz illeszkednie kell mégis. A nyelv maga egy 
hallatlanul leleményes kompromisszum eredménye, amellyel át lehet hidalni a 
kettő közötti strukturális különbségeket. Ha az emberiség csupán egyetlen 
módját találta volna meg ennek, már az sem volna kis teljesítmény. De nemcsak 
egyet talált: mindegyik nyelv egy-egy eredeti megoldása ennek a bonyolult 
feladatnak. 

             
                  

(A következő számban folytatjuk) 


