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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) 

 
3. rész 

 

Miért tagolt a beszéd? 
 
Maradjunk most egy darabig annál, hogy az embernek az egész világról 

kell tudnia beszélni a nyelvvel. Csakhogy a világ iszonyúan nagy és bonyo-
lult. Rengeteg elemből áll, és azokkal végtelen sok és végtelenül sokféle 
esemény történik, számtalan kombinációban. Az ember memóriája azonban 
véges. Hogy lehet ezt a kettőt összebékíteni. 

Lássuk ezt valamivel konkrétabban. Képzeld el, hogy el szeretnéd 
nekem mondani, mit ettél ma reggelire. Mi sem egyszerűbb. Azt mondod 
például: Ma reggel tükörtojást ettem két szelet kenyérrel. De gondold most 
el, mi lenne, ha nekünk olyan nyelvünk volna (vagyis az erre az eseményre 
vonatkozó szabályunk úgy szólna), hogy ezt az egészet egyetlen rövid hang-
eseménnyel kellene kifejezned, például egy olyannal, mint egy macskanyá-
vogás. Elnyávognád szépen magad, és ez a nyáu azt jelentené: ’ma reggel 
tükörtojást ettem két szelet kenyérrel.’ De ha nem tükörtojást reggeliztél, 
hanem rántottát, és ezt akarnád tudtomra adni, akkor már csaholnod kellene, 
ha pedig rántott sajtot, akkor meg cincognod, ahogy az egér szokott. Ha nem 
két szelet kenyérrel etted volna, hanem hárommal, azt megint másképpen 
csicseregnéd el. 

Első látásra még tetszhet is neked ez a dolog. Hiszen amiről éppen 
beszélni akarsz, az egyetlen esemény. Magyarul ezt az egyetlen egységes 
eseményt úgy tudod elmondani, hogy – a toldalékokat és az összetett szó 
elő- és utótagját is külön számítva – egy helyett tíznél is több nyelvi elemet 
használhatsz fel, ennyiből szerkeszted meg a közleményt. Ez ugyebár nagy 
pazarlás: nemcsak hogy jóval több idődbe telik a kimondása, mint egy 
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nyávogásé, hanem ráadásul még azzal is törődnöd kell, hogy megfelelőkép-
pen szerkeszd meg. Mennyivel takarékosabb és praktikusabb volna ilyenkor 
csak nyávognod vagy vakkantanod egyet! Egy ilyen nyelvnek nem volna 
nyelvtana, tehát még felvételizned is egyszerűbb lenne. 

Van benne valami. De vajon lehetne ezzel a nyelvvel az egész világról 
beszélni? Hiszen ha csak arra gondolsz, mi mindent szoktál te reggelizni és 
hányféle kombinációban, már az is egy jó nagy szám lesz. Mindegyik lehető-
ség kifejezésére egy-egy olyan hangeseményre volna szükséged, amelynek 
semmi köze a másikhoz. Azt neked mind külön-külön kellene megtanulnod. 
És még csak a reggelidnél tartunk, pedig ebédelni és vacsorázni is szoktál, 
és ezek együttvéve is csak egy elenyésző töredékét teszik ki annak, amit 
amúgy, az étkezés mellett csinálni szoktál még! 

S ha továbbgondoltad a problémát, biztosan rájöttél közben magad is, 
hogy egy ilyen nyelvvel képtelenség volna elboldogulni. Nézd csak meg 
jobban ezt a mondatot: Ma reggel tükörtojást ettem két szelet kenyérrel. 
Hányszor mondhattad te ezt életedben pontosan így? Egyszer vagy kétszer leg-
feljebb, de lehet, hogy sosem volt még rá szükséged. Ettél ugyan már tükör-
tojást két szelet kenyérrel reggelire, de nem kellett róla beszélned senkinek. 
Más is így van ezzel, nemcsak te. Ezért van, hogy ez a mondat, pontosan 
ebben a formában rendkívül ritkán hangzik el (pedig amúgy teljesen 
normális mondat). Ha mégis tudnád valahonnan, hogy azon a képtelen nyel-
ven nyávognod kell, ha ezt akarnád mondani, akkor sem érnél vele sokat, 
hiszen azt úgysem értené meg senki. Mert nem hallhatta annyiszor, hogy 
meg tudhatta volna jegyezni. 

Most már biztosan érted, hogy ami fentebb pazarlásnak látszott első 
ránézésre, az egyáltalán nem az, hanem épp fordítva: egy zseniálisan gazda-
ságos megoldása a problémának. A beszéd módja úgy van kitalálva, hogy az 
ilyen egyedi eseményeket részeire bontjuk, kis dararabjaikra tagoljuk, és 
nem az egész eseménynek adunk egy külön nevet, hanem a darabjainak. Így 
aztán ezeket a darabokat, eseményösszetevőket mindig a mondandónknak 
megfelelően tudjuk kombinálni, és nevüket számtalan mondatban tudjuk fel-
használni. A fentiben például elég a ma szót tegnap-ra cserélni, és nem 
mindjárt mást mondok vele, másrészt viszont mindegyik szót sok-sok más 
mondat megszerkesztéséhez is felhasználhatom. 
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Ezért mondjuk azt, hogy az emberi beszéd tagolt, más szóval: 
artikulált. (Ez a latin articulus szóból származik, amely azt jelenti: ’ízület, 
ujjperec’ – vö. még lat. articulatim ’ízekre szedve, ízenként, darabról 
darabra’.) Mert a világról nem egy-egészében, hanem ízeire szedve, részeire 
bontva beszélünk vele. Ennek pedig az a nagy előnye, hogy véges számú 
szó felhasználásával nagyságrendekkel több (úgyszólván végtelen számú) 
mondatot tudunk alkotni, olyanokat is, amilyeneket addig soha senki nem 
mondott még éppen úgy, és a hallgató is meg tudja őket érteni, még ha 
addig sohasem hallotta is őket pontosan így elhangzani. (Például az itt olva-
sott mondatokkal most találkozol életedben először, és mégis megérted, mit 
akarok velük mondani.) Így aztán a véges memóriájú ember az egész világ-
ról beszélni tud. 

Ez azonban csak az egyik fele a dolognak. Képzelj most el egy olyan 
(tagolt) beszédet, amelyben nem egy egész eseménynek, hanem csak a ’ma’ 
összetevőjének felel meg a nyávogás (de nem úgy, ahogyan mi leírjuk, ny-á-u-
ként, hanem szigorúan úgy, ahogy a macskától hallani), a ’reggel’-nek a 
csaholás, a ’tojás’-nak a cincogás stb. Vajon ezzel a nyelvvel tudnánk-e 
beszélni az egész világról? 

Azt hiszem, akkor érted meg legkönnyebben, mi is itt a gond, ha 
kezedbe veszel egy közepes nagyságú szótárt, és megnézed, hány címszó van 
benne. Lesz vagy 30–40 000 biztosan. Ennyiféleképpen kellene tudnunk nyá-
vogni, vakogni, makogni-mekegni, cincogni, recsegni-ropogni, csengeni-
bongani, bugyborékolni, ha szót akarnánk érteni egymással.  

Csakhogy az ilyen hangjelenségeket nemcsak észben tartani volna nehéz, 
hanem kimondani is: az embernek nemcsak a memóriakapacitása korlátozott, 
hanem a hangképzési lehetőségei is. Ennek a problémának is ugyanaz a megol-
dása, mint az előzőnek: sokkal gazdaságosabb és praktikusabb, ha az olyan 
nyelvi egységeket, amelyekhez mi valamelyik szabályunk szerint jelentést 
társítunk (vagyis az előbbi tagolás eredményeit: a szavakat, toldalékokat) 
kisebb, önmagukban számunkra semmit sem jelentő elemekből, beszédhangok-
ból rakjuk össze. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy a beszéd második artikulációja 
(az első nyilván az, amelyről fentebb volt szó). Ez teszi nekünk lehetővé, 
hogy nagyon kevés hang felhasználásával minden mondanivalónkat el 
tudjuk mondani. Hogy hánnyal, azt nyelve válogatja. A világ nyelveinek kb. 
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70%-ában ez a szám 20–37 között van, a rekordot pedig mai tudásunk 
szerint egy afrikai nyelv tartja 141 hanggal (mássalhangzókat, magánhang-
zókat és diftongusokat egybeszámítva). Mi magyarok 39 beszédhangból 
kombináljuk ki minden közleményünket. Ez már akkora változatosságot 
tesz lehetővé, hogy memória- és hangképzésbeli korlátaink ellenére az egész 
végtelen világról beszélni tudunk vele.  

 
Miért nem lehetünk meg grammatika nélkül? 
 

Ha csakugyan végiggondoltad, amit itt az imént mondtam, akkor 
magad is rájöhettél, hogy nemcsak a magyar, hanem minden emberi nyelv 
kettős tagoltságú. Az első tagolással a világot szedjük darabjaira, a máso-
dikkal meg ezek nyelvi jelölőjét. És akkor azt is érted már, miért van szük-
ségünk a nyelvtani rendszerre is: hiszen ezt meg azok a szabályok alkotják, 
amelyeknek alkalmazásával a világot úgy tudjuk megint összerakni darab-
jaiból, hogy a hallgató azt meg is értse. Ennek hogyanjára vonatkozik a 
nyelvtani szabályok egyik nagy csoportja. 

Rögtön megérted, miről is van itt szó. Figyeld meg jól a következő 
kifejezést: meleg leves. Mivel érted, mit jelent, ezt könnyen magad elé tudod 
képzelni. A leves olyan ételnek a neve, amelyet kanállal szoktál enni. 
Mindig meleg vagy hideg, sós vagy sótlan, savanyú vagy édes. Akármilyen 
is, valamilyen hőmérséklete és íze biztosan van neki. A valóságban leves 
ezek nélkül nem lehet meg. 

A leves szó azonban önmagában mindezekről nem árul el neked semmit. 
Mi a dolgokat járulékos tulajdonságaikra való tekintet nélkül nevezzük meg. 
Vagyis a világ elemeire bontása (tagolása) során a tulajdonságot leválaszt-
juk a dolgokról, és mind a dolgoknak, mind a tulajdonságoknak külön-külön 
adunk nevet. Ennek az az előnye, hogy leves-nek nevezhetünk mindenféle 
levest, akár hideg, akár meleg. És ugyanígy a meleg szót is használhatjuk 
minden esetben, mikor egy bizonyos fokot meghaladó hőmérsékletet aka-
runk megnevezni, függetlenül attól, hogy minek a melegségéről van szó. Így 
aztán alig néhány szóval mindenféle levesről könnyen tudunk beszélni. Nem 
kell külön nevet adnunk a hideg, illetve a meleg levesnek, hiszen ezeket 
praktikusabban megnevezhetjük a megfelelő szavak kombinációjával. A 
meleg leves tehát most már nem bármiféle levesnek lesz a neve, hanem csak 
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az olyannak, amely meleg is. (Ezt tehát igazából egy szerkesztett névnek is 
felfoghatjuk.) De ugyanígy mondhatjuk azt is, hogy hideg leves, savanyú 
leves, sótlan leves stb. 

Ha az ilyen kifejezéseket jól megfigyeled, azt is észreveszed, hogy 
ezekben a szavakat nem véletlenszerűen kapcsoljuk össze, hanem úgy, hogy 
közben betartunk bizonyos szabályokat. Itt például a tulajdonságra utaló 
szót mindig a dolog neve elé tettük. Ha azt akarjuk, hogy a hallgató csak-
ugyan azt értse rajta, amire mi gondolunk, nem is csinálhatja másképpen. 
Például arra, hogy leves meleg, a hallgató alighanem azt mondaná, hogy ez 
nincs is magyarul, vagy pedig azt hinné, hogy itt amúgy semmilyen kapcso-
latban nem álló szavakat akartunk betűrendben felsorolni. Nem tudná úgy 
érteni, hogy ’meleg leves’. 

Ez is mutatja, hogy bár mindkettő ugyanazokból az elemekből tevődik 
össze, a meleg leves-ben van valami, ami nincs meg a leves meleg-ben: vala-
milyen szorosabb kapcsolat a két szó között, és ez a kapcsolat maga is 
jelentéshordozó. Ez pontosan azt jelenti, hogy nekünk nemcsak arra van 
valamilyen szabályunk, hogy mire gondoljunk, ha a meleg vagy leves szót 
halljuk, hogy ha a két szó között ilyenfajta kapcsolattal találkozunk, akkor a 
kapcsolatot is figyelembe véve egészében hogyan értelmezzük azt, amit 
éppen hallottunk, vagyis a meleg leves kifejezést. A szavak ilyenfajta kap-
csolatát mi mondatbeli viszonyoknak fogjuk nevezni. 

Ne hidd, hogy nem tudom: te ezt nem mondatbeli-nek tanultad, hanem 
mondattani-nak. Nem szívesen térek el a számodra ismerősebb szóhaszná-
lattól, itt mégis másképp mondom, mint ahogy te szoktad, mert így talán 
könnyebben észreveszed, hogy ezek a viszonyok valójában a mondatban 
vannak (természetesen a magad alkotta-használta mondatokban is!), nem 
pedig a mondattanban. A mondattan, az egy tudomány, az nem volt mindig, 
a mondatbeli viszonyok azonban már akkor is megvoltak, mikor a mondat-
tan még nem volt megírva, hiszen az ember akkor is mondatokkal fejezte ki 
magát. De van ennek a szóhasználatnak más előnye is. Mikor viszonyról 
beszélünk, ahhoz legalább két valami kell mindig: viszony csak valamik 
között lehet. Ha ezt a viszonyt mondatbeli-nek hívom, azt is jeleztem vele, 
hogy olyanfajta viszonyt értek rajta, amelynek mindkét pólusa ott van 
ugyanabban a mondatban, tehát két szó közötti viszonyt kell ezen érteni. 
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Mikor két szót olyan mondatbeli viszonyba állítunk egymással, 
amilyet a meleg leves-ben találunk, akkor igazából az történik, hogy amit mi 
a világ tagolása során különválasztottunk egymástól (leves, meleg), azt most 
úgy (olyan módon) kapcsoljuk  megint össze, hogy a hallgató ebből ne csak 
a leves és a meleg szót értse meg, hanem – éppen az összekapcsolás 
módja/formája alapján! – azt is, hogy a meleg szóval jelölt tulajdonság 
igenis hozzátartozik ahhoz a dologhoz, amit a leves szóval nevezünk meg. 

Az ilyen szókapcsolatokat, amelyeknek tagjai úgy tartoznak össze, 
hogy köztük valamilyen mondatbeli viszony van, szószerkezetnek hívjuk. 
Ezek többfélék lehetnek, mert különböző jelentésű mondatbeli viszonyok 
vannak. 

 
Mitől lesz mondat a mondat? 

 
Jobban megérted ezt is egy példa alapján. Hasonlítsd csak össze ezt a 

kettőt: 
(a) a meleg leves 
(b) Meleg a leves. 
 

Ugyanazokból az elemekből épül fel mindegyik, tulajdonképpen 
ugyanarra a dologra is vonatkozuk mind a kettő (ti. a meleg levesre), és 
mégis micsoda különbség van köztük! Az (a)-val egyszerűen csak megneve-
zem azt a valamit, a (b)-ben viszont egy állítás van, egy kijelentés: én, a 
beszélő állítom vele a levesről, hogy az igenis meleg. Az (a)-ról fel sem 
merül, hogy igaz-e, vagy sem, hiszen nem is állít, nem is tagad semmit, még 
az is mindegy, hogy ki ejti ki a száján. A (b) esetében nem így van: éppen 
azért érezzük sokkal többnek, mint az (a)-t, mert emögött ott van a beszélő 
ember, aki ennek a mondatnak az igazságáért jótáll. Ebben különbözik a (b) 
az (a)-tól: ez mondat, míg amaz csak egyszerű szószerkezet, amely így 
mondaton kívül tulajdonképpen nem is szokott előfordulni. 

A kérdés pedig az, hogy miért mondat a (b), és  miért nem mondat az 
(a). Jól vigyázz, mit válaszolsz most, mert ez egy beugrató kérdés. Nem én 
akarlak vele beugratni: a felvételin írott dolgozatokban elég sokan magukat 
ugratták be az ilyennel. Ők biztosan azt felelnék erre is, hogy: a (b) azért 
mondat, mert alany és állítmány van benne, köztük meg predikatív viszony, 
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az (a) pedig azért nem mondat, mert ezek közül egyik sincs benne. Derék 
dolog, hogy ezt tudják, de van itt egy kis baj. Jobban meg fogod érteni, mi 
az, ha egy másik, nem nyelvi helyzettel szemléltetem neked. Meglátjuk kora 
tavasszal az első fecskét, és azt mondjuk: „No, most már itt a tavasz, mert 
megjöttek a fecskék.” Ha még mindig nem látnád, mi itt a probléma, akkor 
most azt mondd meg, hogy szerinted rendben van-e minden a következő 
kérdés-felelettel: „Miért van itt a tavasz? Mert megjöttek a fecskék.” 

Gondolom, te is látod, miért áll tótágast ez az érvelés: hiszen ez 
körülbelül azt jelenti, hogy a fecskének „tavaszhozó szerepe” van, vagyis 
hogy a tavasz csak azért van itt, mert megjöttek a fecskék, ha pedig nem 
jöttek volna meg, akkor még tán augusztusban is tél lenne. 

Bizonyára érted már, hogy ami a mert után következik, az igazából 
nem a miért?, hanem a honnan tudjuk? kérdésre ad választ. A mi magyar 
nyelvünk azonban olyan, hogy ilyenkor is a mert kötőszót szoktuk használni. 
Ez a mert könnyen férevezetheti az embert, ha nem elég körültekintő. Ha jót 
akarsz magadnak, próbálj meg sürgősen rászokni, hogy gondolkozás közben 
módszeresen, tudatosan tartsd szem előtt (és nemcsak a nyelvtanban) a 
miért? és a honnan tudjuk?, illetve a rájuk adható válaszok közti különbsé-
get. Ezek ugyanis sokszor éppen a fordítottjai egymásnak. 

Miért mondat hát a (b), és nem az az (a)? Nyilván nem azért, mert 
predikatív viszony van benne. A mondatot nem a predikatív viszony hozza 
létre, hanem én, a beszélő: csakis én döntöm el, hogy a levesről állítani 
akarom-e neked, a hallgatónak (mondatban), hogy meleg, vagy pedig csak 
meleg leves-ként akarom megnevezni (s ezt a szószerkezetet aztán valamely 
mondatban felhasználni). Ha állítani akarom, hogy meleg a leves, akkor úgy 
kell megszerkesztenem a közleményt, hogy abból te, a hallgató ne csak azt 
értsd meg, hogy meleg a leves, hanem azt is, hogy én ezt most csakugyan 
állítom (jóhiszeműen és meggyőződéssel). Vagyis a mondat hátterében én 
(mint beszélő) is ott kell hogy legyek, te pedig (mint hallgató) kell hogy 
„láss engem” valahol a mondat mögött. Kettőnk ilyen összetalálkozása a 
mondatban: ez teszi  tulajdonképpen a mondat lényegét. (Látod, hogy itt egy 
másféle viszony is létrejön azonnal, de nem a mondat elemei között, hanem 
köztem és közted, a mondatokon kívül. Ilyen viszony csakis beszédben 
jöhet létre, ez tehát beszédbeli viszony.) 
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Én ezt csak úgy tudom elérni, ha beszéd közben pontosan betartom 
azokat a szabályokat, amelyek mondatot eredményeznek, nem egyszerű szó-
szerkezetet. Ezek a következők: mivel a levesről akarom neked megmon-
dani, hogy meleg, a meleg szót predikatív viszonyba kell állítanom a leves 
szóval. Ebben a viszonyban a leves szó (vagyis az a pólus, amellyel azt a 
dolgot nevezem meg, amelyről állítok valamit) rögtön alany lesz, a másik 
pedig (amely azt mutatja meg, hogy mit akarok mondani az alannyal megne-
vezett dologról) rögtön állítmány lesz. Addig egyik sem volt az, ami most: 
alany és állítmány nincsen predikatív viszonyon kívül. A predikatív viszony 
meg úgy lesz, hogy én, a beszélő hozom létre, aszerint, hogy mit akarok 
mondani. 

Ha csak magamnak beszélek, én ennyivel be is érhetném. Csakhogy én 
neked akarok mondani valamit. A további szabályokat már a te kedvedért 
kell alkalmaznom. Betartom tehát azt is, hogy a szavakat a predikatív 
viszonyhoz illő sorrendbe tegyem, és az állítmányt számban és személyben 
egyeztessem az alannyal. Ezekre már nem nekem van szükségem, hanem 
neked, a hallgatónak, hiszen én ezek nélkül is tudom, hogy predikatív 
viszonyként gondoltam, de te csak ezekről ismerheted majd fel a predikatív 
viszonyt, mikor hallod, és ennek alapján jössz majd rá rögtön, hogy én most 
egy mondatot mondtam neked, tehát állítottam vele valamit. 

Mint látod, a miért? kérdés rólam szól, a beszélőről: végig azt kerestük, 
hogy én miért csináltam azt, amit csináltam. Tehozzád, a hallgatóhoz a 
másik kérdés tartozik, a honnan tudjuk? Hiszen felőled nézve éppen azt 
kell azonosítani, hogy miből tudod te kitalálni, mit akarhattam én mondani a 
mondattal. Te csak a kész mondatot kapod, a végeredményét annak, amit én 
addig csináltam, és abból indulsz el, visszafelé ahhoz képest, ahogy én 
haladtam. Azt hallod: Meleg a leves. Mondatnak érted. Honnan tudod 
észrevenni, hogy az van benne? Onnan, hogy ilyen szórendje, meg 
egyeztetés is van benne, és ezek annak szoktak megfelelni. Így tudod aztán 
róla kideríteni, mit akartam én vele mondani.  

De neked nemcsak megérteni kell tudnod a mondatot, hanem a 
vizsgán elmezni is. Ezekben az a közös, hogy te mindkét esetben a kész 
mondatot kapod meg. Közönséges hallgatójaként egyszerűen csak megérted, 
anélkül, hogy tudatosítanod kellene magadban, hogy honnan is tudod te 
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megállapítani, hogyan kell ezt érteni, vizsgázóként viszont tudatosan felteszed 
nemcsak a honnan tudjuk?, hanem a miért? kérdéseket is. Az előbbiekre 
azért van szükséged, hogy bizonyítani tudd velük, amit mondasz a 
mondatról, az utóbbiakra meg azért kell tudnod válaszolni, mert neked azt is 
értened kell, hogy aki ezt a mondatot megalkotta, miért éppen így csinálta, 
és nem másképp.              

                  
(A következő számban folytatjuk) 


