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Miért tanulod a nyelvtant? 
 

Nyelvtani kiskalauz 
 

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

 
4. rész 

 
 
Miért érthetjük jól egymás szabályait? 

 
A mondatban tehát bizonyos szavak között különféle mondatbeli viszo-

nyok vannak. A szavak ilyen kapcsolatát szószerkezetnek mondtuk. A mon-
datbeli viszonyok egyik sajátos fajtájaként említettük a predikatív viszonyt, 
amely úgy kapcsol össze egy szót vagy szószerkezetet egy másikkal, hogy az 
egyik alany lesz, a másik meg állítmány: A leves [A] meleg [Á]. Ezzel tudom kife-
jezni, te pedig mint hallgató ebből tudod megérteni, hogy most nemcsak meg-
nevezek valamit, hanem állítom is, hogy úgy van. 

Mire jó az, hogy szószerkezeteket tudunk alkotni? Emlékszel még rá, 
hogy beszédünk tagolt: úgy beszélünk a világról, hogy elemeire bontjuk, ezek-
hez külön neveket rendelünk hozzá, azokból rakjuk össze aztán a közleménye-
inket, aszerint, hogy mit akarunk mondani. Nekem mint beszélőnek a szószer-
kezet éppen ezt az összerakást teszi lehetővé, te meg mint hallgató azért tudsz 
engem megérteni, mert én a szószerkezeteket nem akárhogyan hozom létre, 
hanem olyan szabályok szerint, amelyeket te is ismersz. Ez azonban még nem 
elég ahhoz, hogy mindez működjön is: ahhoz nekem rólad is tudnom kell bizo-
nyos dolgokat, illetve számítanom kell arra, hogy te képes leszel bizonyos sza-
bályokat alkalmazni, hiszen különben nem mernék például olyasmit is mon-
dani, ami nem pontosan azt jelenti, amit szigorúan szó szerint véve jelentene.  

Rögtön megérted, mire gondolok. Figyeld csak meg ezt a mondatot 
(közmondást): Bagoly is bíró a maga házában. Azért tudod belőle éppen azt érteni, 
amit értettél, mert mindketten betartottunk bizonyos szabályokat. Én például 
azt, hogy a szavakat bizonyos sorrendben ejtettem ki. Ha azt hallanád: A bagoly 
bíró házában is maga, az ugyanazokból a szavakból állna, mégsem értenél belőle 
semmit, sőt akkor sem tévednél semmit, ha azt mondanád, hogy ez nincs is 
magyarul, hiszen itt a szavak sorrendje nem a nyelvtant, hanem a betűrend 
szabályait követi. Ha meg visszafelé mondanám a szavakat, abból még cifrább 
dolog jönne ki: Házában maga a bíró is bagoly. (Ebből azt is láthatod, hogy a 
magyar szórend szabadságára vonatkozó állítást nem szabad minden korlátozás 
nélkül érvényesnek venned.) 
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Menjünk tovább. Mihelyt ezt a mondatot hallod, megpróbálod megfejte-
ni, mit a akarhattam én mondani vele. Észreveszed, hogy a mondatban van egy 
predikatív viszony. Ennek egyik pólusa a bagoly mint alany, a másik a bíró mint 
állítmány. Ebből megérted, hogy a világ két különböző elemének nevét (bagoly, 
bíró) ezúttal úgy kapcsoltam össze, hogy állítom a megnevezett dolgok közti 
azonossági viszonyt. Első gondolatod ezért az lesz, hogy énszerintem tehát a  
bagoly bíró.       

Csakhogy te ebbe nem tudsz belenyugodni. Mert normális ember, ha egy-
szer érti, mit jelentenek ezek a szavak, bajosan állíthatja komolyan, hogy a 
bagoly csakugyan bíró. Hiszen a bíró egy ember, a bagoly meg egy madár. 
Hogy lehetne ez a kettő azonos? Nem állsz meg hát az első értelmezésednél, 
hanem továbbgondolod: megpróbálod kideríteni, hogyan érthettem én ezt. 
Arra gondolsz: bíró-nak azt az embert hívjuk, akinek joga van eldönteni, kinek 
van igaza, illetve elrendelni, hogy az elfogadott szabályok – törvények – értel-
mében kinek mit kell tennie. Feltehetőleg én is ilyesmit érthettem rajta. Monda-
tom értelme tehát ez lehet: ’a maga házában a bagoly is bíróként viselkedik’, 
vagis ő dirigál, ő tesz igazságot. Így pedig már kevésbé számít, hogy a bíró 
ember, a bagoly nem. 

Ezzel azonban még nincs vége. Hiszen a másik kérdésed meg az lesz: de 
miért éppen a bagoly? Hiszen mikor én ezt mondtam, nem madarakról beszél-
gettünk éppen, hanem emberekről! Akkor veszed észre, hogy én nem azt 
mondtam: A bagoly bíró …, hanem ezt: Bagoly is bíró … Vagis: még a bagoly is! 
Erre a „(még) a(z) … is …” szerkezetre pedig neked van egy olyan nyelvi szabá-
lyod, amelynek értelmében ehhez mindig hozzá kell értened a természetes foly-
tatását is, még ha nincs is ott a mondatban, amely mindig így kell hogy kezdőd-
jék: „hát még a(z) …, illetve: „nemhogy a(z) …”. Ezért tudod most gondolatban 
folytatni: hát még az ember! (Azért gondolsz éppen az emberre, mert a bíró 
rendesen ember szokott lenni, és főleg mert mikor ezt hallottad, akkor is embe-
rekről volt szó.) Az is-ből kiindulva tehát rögtön rájössz, mi ennek az igazi 
értelme: az, hogy ’a maga házában mindenki maga dirigál’. (Vedd észre: addig-
addig alakítgattad az értelmezést, hogy amit a monadatból végül is megértettél, 
abban már nincsen se bíró, se bagoly!) 

Most már jobban érted, miért olyan fontos az, hogy mikor mondatot 
hallasz tőlem, olyankor mindig van kettőnk közt egy beszédbeli viszony is. Ez 
ugyanis egyrészt azt jelenti, hogy te feltételezed rólam a következőket: 

(1) ismerem a szavak használatának szabályát, vagyis tudom, mit jelente-
nek, és ugyanolyan értelemben használom őket, ahogyan te szoktad, 

(2) komolyan beszélek, 
(3) jóhiszeműen beszélek, vagyis nem akarlak becsapni, és 
(4) elmeállapotom normális, tehát meg tudom ítélni, miről mit lehet állítani, 

vagis nem beszélek hülyeséget.   
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Ezért ha a tőlem hallott mondatban bármit is találsz, ami ezeknek ellent-
mondani látszik, rögtön arra kezdesz gyanakodni, hogy esetleg nem jó úton 
indultál el a megértéssel. Nem bennem kezdesz kételkedni, hanem a magad 
értelmezésében. Az  újabb próbálkozások pedig elvezethetnek a helyes értelem-
hez. Arra pedig, hogy talán más értelemben használtam a szót, hogy esetleg tré-
fálok, nem hazudok, vagy éppen elment az eszem, csak akkor gondolsz majd, 
miután minden jóhiszemű értelmezési kísérleted csődöt mondott. 

Ez a beszédbeli viszony másrészt azt jelenti, hogy én is feltételezem 
rólad, és bízom is benne, hogy így fogsz eljárni. Hiszen ha nem így volna, nem 
mernék neked olyasmikkel előállni, mint ez a mondat a bagollyal meg a bíróval: 
attól tartanék, hogy szó szerint találod érteni, és hülyének nézel majd érte. De 
én mint beszélő számítok arra, hogy te engem jóhiszemű, normális beszélő-
nek veszel majd, és arra is, hogy ismered azokat a szabályokat, amelyeket alkal-
maznod kell, tehát úgy fogod érteni a mondatomat,  ahogy én gondoltam. Mint 
látod, a beszéd jellegzetesen kooperatív viselkedés: együttműködés, amely-
ben mindkét fél számít egymásra, különben lehetetlen volna megértenünk 
egymást. 

Érdekes volna most ugyanígy végiggondolni, mit érthetnél az elemzett 
mondat fordított szórendű párjából (Házában maga a bíró is bagoly): miért értenéd 
éppen azt, és hogyan jutnál el ahhoz az értelemhez. Ezt azonban nem viszem 
végig, hanem rád hagyom; gyakorlatnak sem lesz rossz. (Még jobb lesz, ha majd 
megfigyeled, miket mondanak környezetedben egymásnak az emberek, és 
elgondolkozol rajta – a hallottak alapján –, hogyan tudja egyik ember a másikat 
megérteni, mi kell ahhoz.) 

 
Én meg tovább megyek. Bagoly is bíró a maga házában. A predikatív 

viszonyról, annak jelentéséről már volt szó, lássuk hát a többi mondatbeli 
viszonyt, illetve szószerkezetet. Bíró a maga házában. Azt akarom vele kifejezni, 
hogy a bagoly nem lehet akárhol bíró, hanem csakis a maga  házában. A 
házában tehát korlátozza az állítmánnyal kifejezett állítás érvényességét: megha-
tározza azt a helyet, ahol a bagoly bírónak érezheti magát. A házában az állít-
mányhoz kapcsolódik, azzal alkot szószerkezetet. Azt is tudod, minek hívjuk az 
ilyet: helyhatározónak, a szószerkezetet meg helyhatározós szószerkezetnek.  

Csakhogy itt nem az áll, hogy bíró a házban, hanem: bíró a maga házában. 
Hiszen a bagoly nem akármilyen házban lehet bíró, hanem csak a magáéban. 
Abban, amely az övé, amely hozzá tartozik. 

Mondhatnám így is: Bagoly is bíró a bagoly(nak a) házában, de ezt félreérte-
néd: nem derülne ki belőle, hogy a mondatban kétszer említett bagoly egy és 
ugyanaz, tehát arra gondolhatnál, hogy a bagoly bíró lehet bármelyik másik 
bagoly házában. Pedig én nem ezt akartam mondani. Hogy ez is világos legyen, 
éltem azzal a lehetőséggel, amelyet a magyar grammatika biztosít számunkra: 
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alkalmaztam azt a szabályt (számítva rá, hogy te is tudod), hogy ha az alannyal 
megnevezett dolgot (tehát ugyanazt a dolgot vagy személyt) ugyanazon mon-
datban ismét meg kell nevezni ugyanazzal a főnévvel (vagy ugyanazzal a név-
mással), akkor a nem alanyi szerepű főnevet (illetve névmást) a maga névmással 
helyettesítjük, és éppen ezzel jelezzük a hallgatónak, hogy ugyanarról a dologról 
vagy személyről van szó itt is, mint amelyet/akit az alannyal neveztünk meg. 

 
Ezt mi a magyar nyelvtani hagyomány szerint visszaható névmásnak 

mondjuk, ezt tanuld meg mint szakkifejezést, ha már így hívják, de nehogy 
komolyan is vedd ám, amit sugall, mert ez a név teljesen félrevezető. Eredetileg 
nem is a magyar nyelvtanra van kitalálva, hanem a latinra vagy a németre, mi 
meg átvettük onnan nagy  ügyesen, mégpedig azzal a meghatározásával együtt, 
miszerint ez a névmás azt fejezi ki, hogy az alany cselekvése visszahat önmagára. 
Ez teljesen igaz is például a román nyelvre, ahol a se csakugyan visszaható 
névmás (pronume feflexiv), amely csakis tárgyként fordulhat elő (se bărbiereşte 
’borotválkozik’, vagyis „borotválja magát” – tehát amit az alannyal megnevezett 
személy csinál, az csakugyan őrá magára irányul –, de mint látod, mi ilyenkor 
magyarul nem is a maga névmást használjuk, hanem a -koz(ik) képzős visszaható 
igét). A magyarra azonban csak abban a sajátos esetben igaz, mikor a visszaható 
névmás történetesen éppen tárgyi szerepet tölt be: megütötte magát. De a maga 
névmásnak ez nem valami jellegzetes szerepe, sőt tárgyként még ritkábban 
fordul elő, mint egyéb mondatrészként, hiszen mint mondtam, mi olyankor 
inkább a visszaható igealakot használjuk: megmosakodik (nem megmossa magát), 
megtörülközik (nem megtörli magát), rátekeredik (nem rátekeri magát). A magyar maga 
névmás használatának egészen másfajta szabálya van, mégpedig az, amit az előző 
bekezdésben írtam le neked, és legtöbbször fel sem merült, hogy az alany 
cselekvése visszahatna önmagára. Azt mondjuk például: Ki-ki magának a legjobb 
orvosa. Itt a maga  birtokos jelző. Hol látsz te ebben olyasmit, amiről a definíció 
szól? Sehol. Hiszen még  cselekvés sincs benne, nemhogy visszahatás. Azért 
mondjuk így, mert ha az alanyként álló ki-ki-t ismételnénk meg, és nem helyet-
tesítenénk a maga névmással, abból sehogy se lehetne érteni, hogy a birtokos 
jelzővel megnevezett személy (minden egyes esetben külön-külön) egy és 
ugyanaz, mint akire az alannyal utaltunk, hanem ehelyett az jönne ki, hogy Ki-ki 
kinek-kinek a legjobb orvosa, vagyis értelem szerint mindenki mindenkinek, illetve 
bárki bárkinek. Pedig mi ennek pontosan az ellenkezőjét akartuk itt mondani.  

De mondhatnánk ezt így is (egy kicsit ugyan mást jelentene): Kinek-kinek 
maga a legjobb orvosa. Ez meg azt mutatja, hogy adott esetben még az alanyt is 
helyettesítheti a maga névmás. Ha ugyanis ehelyett azt mondanánk, hogy Kinek-
kinek ő a legjobb orvosa, akkor azt csak úgy lehetne érteni, hogy az, akire az ő-vel 
utalunk, nem ugyanaz a személy, mint aki(k)re a ki-ki vonatkozik (hanem esetleg 
az Úristen). 
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Figyeld csak meg, milyen nagyszerűen működik ez a szabály minden eset-
ben! Azt mondom: 

(a) Pista fagylaltot vett Pistának, illetve: 
(b) Pista fagylaltot vett magának. 
 
Ha az (a) mondatot hallod, biztosan arra gondolsz, hogy itt két fiúról van 

szó, mindegyiket Pistának hívják, s az egyik Pista fagylaltot vett a másiknak. 
Miért érted vajon így? Azért, mert feltételezed rólam, hogy ezt a maga-szabályt 
én is tudom, tehát ha mégsem alkalmaztam, annak csakis az lehet az oka, hogy 
itt két különböző Pistáról van szó. A (b) mondat esetében viszont egyértelmű, 
hogy aki a fagylaltot vette, ugyanaz a személy, mint az, akinek vette. (Látod 
ugye, mennyivel jobban jártunk volna, ha ezt a magá-t inkább azonosító név-
másnak nevezték volna el. Akkor sokkal könnyebben észre lehetne venni, hogy 
a magyarban igazából nincs is olyan visszaható névmás, mint a latinban vagy a 
románban, viszont van benne valami, ami meg amazokban nincs. 

 
Ezek után könnyebben megérted, mi a helyzet ezzel a szószerkezettel: a 

maga házában. A mondatbeli viszony azt fejezi ki, hogy a bagoly (!) és a ház közt 
birtokviszony van: a ház a bagolynak birtoka, tulajdona, vagy legalábbis állandó 
lakhelye. (Vagy másképpen: a bagoly birtokosa a háznak.) Itt azonban a bagoly 
szót a maga névmással cseréltük fel, így a mondatban már a maga és a ház szó 
közti mondatbeli viszony jelöli ezt a birtokviszonyt. Az ilyen szószerkezeteket, 
amelyekben a mondatbeli viszony birtokviszonyt jelöl, birtokos jelzős 
szószerkezetnek mondjuk, azt a tagját pedig, amely a birtokost nevezi meg, 
birtokos jelzőnek. (Jegyezd meg, hogy ezt külön kell írni: birtokos jelző. Ez a 
szabály, nem tehetünk róla. Én ugyan szívem szerint inkább egybeírnám, 
birtokosjelző-ként, ha hagyná az Akadémia, de hát nem hagyja. Meggondolhatná 
pedig magát, hiszen én nem azt akarom itt mondani, hogy maga a jelző 
„birtokos”, ennek nem is lenne semmi értelme, hanem azt, hogy jelzi, megne-
vezi a birtokost, ugyanúgy, ahogy az egybeírt minőségjelző jelzi/megnevezi a 
minőséget, illetve a mennyiségjelző a mennyiséget. 

 
Látod már mire jók ezek a szószerkezetek: a szavakkal az elemeire 

bontott világ egyes darabjait nevezem meg, a szószerkezetekbeli viszonyokkal 
meg kifejezem a világdarabok közti viszonyokat. Mégpedig mindig úgy, ahogy 
én látom őket. A valóságban például (nélkülem) a bagoly meg a bíró közt nincs 
semmiféle kapcsolat. Én azonban, ha úgy látom jónak (és számíthatok arra is, 
hogy te majd jól tudod érteni), a bagoly és a bíró szó közt predikatív viszonyt 
létesíthetek, azt állítva ezzel a bagolyról, hogy (a maga módján) ő is bíró. 

 
 (A következő számban folytatjuk) 


