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Miért tanulod a nyelvtant? 
 

Nyelvtani kiskalauz 
 

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

 

6. rész 
 

Mire jó az első és második személy? 
 
Térjünk most vissza arra, hogy miről is szoktunk mi beszélni. Azt 

mondtuk, az egész világról. Ebben azonban mi is benne vagyunk mindnyájan, 
én is meg te is. És gyakran megtörténik, hogy éppen azért beszélek, mert 
magamról akarok valamit mondani neked. Mi is történik ilyenkor? 

Hogy világosabb legyen, elevenítsük fel, amit a beszédfolyamatról 
tudunk. Azt mondtuk, ebben a következő főszereplők vesznek részt: (1) a 
beszélő, (3) a beszéd tárgya, (6) a hallgató. 

Mikor magamról beszélek, olyankor mindig kettős minőségemben 
vagyok része a közlésnek: egyrészt beszélőként (1), másrészt meg a beszéd 
tárgyaként (3). Vagyis az (1) és (3) egybeesik. Máskor nem magamról beszélek, 
hanem rólad, aki hallgatod. Ilyenkor a (6) és (3) esik egybe. Mivel nagyon gyak-
ran kell magunkról vagy a hallgatóról beszélnünk, a beszéd ilyen sjátos tárgyaira 
külön szavaink vannak: az én, illetve a te. Ezáltal leegyszerűsödik a beszéd, és 
sok félreértésnek lehet elejét venni.  

Hiszen  képzeld csak el, mi volna ezek nélkül. Lehetne vajon ilyen 
nyelven beszélni? Persze hogy lehetne. Jusson eszdbe, hogyan beszélnek az in-
diánkönyvekben az indiánok! Ha például Kajla Fül hűséget fogad Tüskés 
Szakáll nevű fehér barátjának, ezt nem úgy mondja meg neki, hogy: Én a te 
barátod leszek, hanem úgy, hogy: Kajla Fül barátja lesz Tüskés Szakállnak. Vagyis 
nem jelzi a mondatban, hogy akiről beszél, az ugyanaz, mint aki beszél, illetve 
aki hallgatja. (Persze az indián nyelvekben is van én meg te; az indiánkönyvek 
szerzői talán azért hitték, hogy nincsen, mert az indiánok egy ilyen egyszerűsí-
tett angolt beszélhettek.) 

Figyeld meg továbbá, hogyan beszél magáról egy kisgyerek, illetve hogyan 
beszélnek őhozzá. Nem azt mondja, hogy: A maci az enyém, hanem:  Maci Öcsié. 
Az anyukája is így szokta nyugtatni: Kap Öcsi mindjárt finom tejecskét! A gyermek 
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számára ugyanis még túl bonyolult feladat arra is figyelni, hogy a beszéd tárgya 
azonos-e a beszélővel, illetve a hallgatóval. Nem is lehet azt könnyű megtanulni, 
mi is az, hogy én meg te, mikor ezek mindig más-más személyre vonatkoznak 
aszerint, hogy ki beszél, illetve kihez szól a beszélő. (Ezen alapszik az a mon-
dóka is, amivel talán téged is beugrattak, mikor még kicsi voltál: „Én vagyok én, 
te vagy te. Ki a szamár: én vagy te?” Ha erre azt mondtad, hogy te, akkor azt a 
másik nagyon helyeselte, hiszen a mondóka szerint abban egyeztetek meg, hogy 
aki most a te nevet viseli, az te vagy.) 

A kisgyermekkel azért is beszélnek így, mert az én meg te nélkül a nyelvtan 
is sokkal egyszerűbb. Ahol nincs én meg te, ott nyilván igeragozás és birtokos 
személyragozás sincs (és egyáltalán: semmiféle személyragozás.) A nyelv kiala-
kításakor az ember mégis a bonyolultabb szerkezeti megoldást választotta, és-
pedig éppen a rövid, egyszerű és mégis egyértelmű közlés kedvéért. Mert kép-
zeld csak el, hogy Laci barátod (tizedikes fejjel!) azal áll a mamája elé, hogy: 
Lacinak fáj a feje. Mire a mamája: Melyik Lacinak? Hiszen saját csemetéjén kívül 
legalább három Lacit ismer még. Az ilyen szó nélkül (illetve ami ezzel velejár: 
az -m birtokos személyrag nélkül) Laci csak úgy tudna ezen segíteni, ha ilyen 
körülményesen beszélne magáról: Balogh Lacinak, Balogh Károly és Baloghné Nagy 
Róza fiának fáj a feje. Mennyivel egyszerűbb a dolga, ha ennyivel is elmondhatja 
félreérthetetlenül, mi a baja: Fáj a fejem! 

Módosítsuk most ennek megfelelően a közlésfolyamat ábrázolását: 
 
 

 
 
Felül vannak azok, akik beszélgetnek, illetve ami köztük történik, 

középen a beszéd tárgya, aki(k)ről/ami(k)ről szó van, alul pedig a beszéd tár-
gyának neve. És ezzel is érted is az egyik legfontosabb grammatikai kategória, a 
nyelvtani személy fogalmát. Ez a beszélőnek és a hallgatónak a beszéd tárgyához 
(a megnevezett dologhoz) való viszonyára utal: arra, hogy azonos-e vele, vagy nem. 
Ha a megnevezett dolog a beszélővel azonos, akkor az erre utaló szót első 
személyűnek, ha a hallgatóval, akkor második személyűnek, ha meg egyikkel 
sem, akkor harmadik személyűnek nevezzük. Első személyű az én, második 
személyű a te. Fontos, hogy ezek a szavak csakugyan utalnak is az azonossági 
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viszonyra, hiszen különben nem volnának első, illetve második személyűek: a 
fentebbi „indiánosan” szerkesztett mondatban a beszélő szintén magáról, 
illetve a hallgatóról beszél, de az általa használt szavak (tulajdonnevek) ettől 
még nem lesznek első vagy második személyűek, hiszen nem utalnak az azo-
nosságra.  

A vázlatban az ő zárójelben van, és három pont is követi, mert 3. szemé-
lyű nemcsak az ő, hanem bármi, amiről beszélni lehet, és ami nem első vagy 
második személyű. Még egyszerűbb úgy mondani, hogy az én és te kivételével 
minden 3. személyű, az egész világ. (A főnevek jellemzésekor ezt – hogy ti. 3. 
személyű – éppen azért nem kell elmondani, mert magától értetődő, hogy 
minden főnév alapértelmezés szerint 3. személyű. Ezt jó, ha megjegyzed mégis, 
mert csak így értheted meg, miért éppen egyes szám 3. személyű az igealak eb-
ben a mondatban: Esik az eső. Azért, mert az alany főnév, tehát 3. személyű, 
emellett egyes számú, az állítmány pedig szám és személy tekintetében mindig 
az alanyhoz igazodik.) 

De te már azt is tudod, hogy az én és te mellett van mi és ti is, sőt azt is 
hogy, ezek többes számú alakok. Azt azonban vajon észrevetted-e már, hogy ez 
a többes szám másfajta, mint az, amelyről korábban beszéltünk? A mi ugyanis 
nem úgy többes száma az én-nek, ahogy a mókusok a mókus-nak: nem érthető 
úgy, hogy ’én meg én’. Hiszen ’én’-ből nincs is több: beszélni mindig csak 
egyvalaki beszél. A mi valójában azt jelenti: ’én és még valaki(k)’. Ezen belül is 
két eset van aszerint, hogy a ’valaki(k)’-be a hallgató is beleértődik, vagy nem. 
Például: Mi [= én meg te/ti] ezt jobban tudjuk, illetve: Mi [= én meg valaki(k)] 
teveled nem tárgyalunk. A magyarban ennek nincs nagy jelentősége, de vannak 
nyelvek, amelyekben külön személyes névmás van egyikre és másikra: az ún. 
inkluzív „mi”. (Meg is járta velük egy misszionárius: mikor eldörögte a szó-
székről, hogy „mi mindnyájan meg fogunk bűnhődni bűneinkért”, maga is 
elcsodálkozott rajta, mennyire helyesli a hallgatóság. Ugyanis véletlenül azt a 
„mi”-t használta, amelybe a hallgató nem értődik bele.) De a magyarban is szá-
molni kell valamelyest ezzel a kettőséggel, hiszen az igenlő válaszokban aszerint 
használunk mi vagy ti névmást, hogy a kérdésbeli mi-t hogyan értettük. Pédául: 
Hát mi vagyunk ezért a hibásak? Az igenlő válasz lehet: Mi – ha a hallgató bele-
értette magát a mi-be, és: Ti bizony – ha nem értette bele. 

A ti-vel egy kicsit más a helyzet. Mikor több hallgatóra együttesen vonatko-
zik, olyankor a te többes számának is fel lehet fogni, hiszen csakugyan jelenthet 
olyasmit, hogy ’te meg te meg te …’. De van, mikor egy hallgatónak mondjuk, 
ilyenkor a ti is azt jelenti: ’te és még valaki(k)’. Az ilyen ti is ugyanolyan többes 
számú, mint a mi. Vedd észre, hogy ez egy sajátos többes szám. Ha a -k jelest 
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sokszorozó többes számnak neveznénk (pl. a mókusok ’több mókus’-t jelent), 
akkor emennek meg hozzárendelő többes szám lehetne a neve. Nemcsak a 
mi és ti névmásban találkozunk vele, hiszen hasonló jelentésűek ezek is: Pistáék 
(’Pista és néhány hozzá tartozó személy’), a jegyzőék. (Az -ék-et ugyan a magyar 
nyelvtani hagyomány szerint a képzők között tartjuk számon – tehát, ha jót 
akarsz, vizsgán te is annak nevezd majd! –, pedig ez inkább hozzárendelő 
többesjel, ami onnan is látszik, hogy ha ilyen toldalékos alanyunk van, akkor az 
állítmány is mindig többes számú: Apádék mit szólnak ehhez? Figyeld meg, hogy itt 
az -ék-et egy birtokos személyraghoz kapcsoltuk, képzővel ezt sem tehetnénk 
meg egykönnyen.) Az ők, mint látod, -k jeles, mint a sokszorozó többes számú 
alakok, hiszen érthető úgy, hogy ’ő meg ő’, noha értelme szerint ez is lehet 
hozzárendelő: ’ő és még néhány hozzá tartozó személy’. 

Nem tudom, felfigyeltél-e rá fennebb, hogy mikor ezt az éppen tárgyalt 
grammatikai kategóriát megneveztük, nyelvtani személynek mondtuk, nem 
akármilyennek tehát. Ez pedig azt jelenti, hogy bármely szóról csakis 
mondatbeli viselkedése alapján tudjuk eldönteni, hogy hányadik személyű, 
ezt nem árt, ha jól meg is jegyzed magadnak. Nem elég tehát tudni, hogy a köz-
lésfolyamatban mi a szerepe a szóval megnevezett dolognak vagy személynek. 
Itt vannak mindjárt a magázó (vagy önöző) névmások: maga, ön, maguk, önök. 
Ezek mindig a hallgató(k)ra utalnak. De vajon ettől mindjárt második sze-
mélyűek is lesznek? Próbáljuk ki! Azt mondja a tévébemondó: Reméljük, hogy 
Önök is velünk maradnak. Így mondja: maradnak, nem pedig úgy, hogy 
maradtok. Oka van rá, hogy így mondja. Az ön, önök ugyanis nyelvtanilag harma-
dik személyű! Honnan tudjuk, hogy az? Hát éppen a mondatbeli viselkedésé-
ből: az állítmányt ugyanis nemcsak számban, hanem személyben is mindig 
egyeztetni kell az alannyal. Éppen az egyeztetés, az állítmány harmadik szemé-
lyű igealakja mutatja meg, hog az ön(ök) – bármennyire furcsállnád is – harma-
dik személyű. 

Ha most csakugyan meg volnál lepődve, ez arra vallana, hogy 
mindmostanáig te a nyelvtani személyt nem a mondatbeli viselkedése alapján 
próbáltad megállapítani, hanem az illető névmással megnevezett személy köz-
lésfolyamatbeli szerepe alapján: úgy okoskodtál, hogy a második személy az, 
akihez szól a mondat. Most már látod, hogy ez igaz is, meg nem is: annyi ugyan 
igaz belőle, hogy a nyelvtani második személy rendszerint a hallgató(k)ra 
vonatkozik, de fordítva már nem áll: a hallgató(k)ra nemcsak második 
személlyel lehet utalni, hanem harmadikkal is, sőt bizonyos helyzetekben még 
elsővel is, például ebben: Na mi van? Álldogálunk, álldogálunk? Most már érted, 
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hogy a nyelvtani személy eldöntéséhez neked az illető szó mondatbeli viselke-
dését kell figyelembe venned. 

A nyelvtani személlyel azért is érdemes tisztában lenned, mert ennek rend-
kívül nagy jelentősége van a grammatikában, nemcsak a magyarban, hanem a 
világ legtöbb nyelvében. Ennek egyik következménye ugyanis az igeragozás.  
Mert mi is tulajdonképpen az igeragozás? Aki nem a lényegre kíváncsi, hanem 
csak egy meghatározásra, most azt mondja: az igeragozás az ige ellátása külön-
böző személyragokkal. De mit értünk vajon jobban, ha ezt tudjuk? Semmit. 
Mert éppen az nem derül ki, hogy mire való az egész, hogy mi is igazából az 
igei személyrag. Nézd meg inkább ezt a mondatot: Jancsi olvas. Ebben nincs 
igerag. Ha azonban a Jancsi-t én-re cseréled, akkor már így mondod: Én olvasok, ha 
pedig te-re, akkor meg így: Te olvasol. Az állítmány mindegyik esetben az olvas, 
amelyhez igei személyragok járulnak, de nem mindig ugyanazok. Hogy éppen 
melyik, az attól függ, hogy az alany hányadik személyű. Ha még emlékszel rá, 
amit a jelölt és jelöletlen mondatbeli viszonyokról megértettünk, akkor most 
már magad is könnyen rájössz arra, hogy az igei személyrag tulajdonképpen 
viszonyjelölő elem, mégpedig a predikatív viszony jelölője. És tán még arra is, 
ha ezt egy kicsit is továbbgondolod, amire sok nyelvtankönyvírónak mindmáig 
nem sikeült, hogy ti. milyen hiábavaló próbálkozás volna az igeragozást mon-
daton kívül megértened: hiszen annak úgy az égvilágon semmi értelme. 


