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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) 
 

9. rész 
 

Mitől lesz határozott valami, és az milyen következményekkel jár? 
 
Most pedig mutatok majd neked valamit, aminek az Atlanti-óceánig nincs 

párja: környékünkön csak a magyar nyelvben van meg. 
Ezt azonban messzebbről kell kezdeni. Kirándulás közben az a kellemes 

meglepetés ér, hogy találsz egy labdát. Kicsit puha, de nem baj, majd otthon 
felfújod. El is meséled aztán az iskolában: Képzeljétek el, találtunk tegnap egy labdát, 
csak fel kell fújni, aztán játszhatunk vele. Úgy mondod: egy labdát, határozatlan 
névelővel. Másnap már így újságolod el a folytatást: Felfújtuk a labdát. Most már 
az a határozott névelőt használod. Ha elgondolkozol rajta, miért lehet ez így, 
akkor egy elég érdekes dologra jöhetsz rá. A határozatlan és határozott névelő 
kétségtelenül része a nyelvtannak, és mégis: használatának szabályát hiába kere-
sed a grammatikában. Semmiféle nyelvtani szabály sem mondhatja meg pon-
tosan, mikor kell egyiket vagy másikat használnod. Pedig kell hogy legyen va-
lamilyen szabálya, hiszen ezt az egyet még véletlenül sem szoktad elvéteni. Az 
tehát a kérdés, hogy ha nem nyelvtani, akkor milyen szabály szerint beszélsz 
ilyenkor. 

Nézzük meg egy kicsit közelebbről. Először azt mondod: találtunk egy lab-
dát. Nem azért mondod így, hogy a többiek nehogy kettőre gondoljanak (az egy 
szót nem is ejted nyomatékkal), hanem azért, mert tudod, hogy ők még nem 
tudnak erről a labdáról, most hallanak róla először. Mikor tudod, hogy már 
tudniuk kell róla, hiszen éppen te meséltél róla, akkor így mondod: a labdát. Ha 
nem így mondanád, hanem határozatlan névelővel – Felfújtunk egy labdát –, 
akkor abból még félreértés is lehetne: azt hinnék, ez egy másik labda, nem az, 
amelyikről tegnap szó volt. Ennek tehát fontos szerepe van abban, hogy jól 
értsük egymást. 

De milyen természetű a szabálya? Talán látod már: nem mondatbeli, ha-
nem beszédhelyzetbeli. Ha máshonnan nem jönnénk is rá, éppen a névelőhasz-
nálat szabályának természete biztosan rávezetne bennünket arra, hogy beszéd 
közben mi nemcsak a nyelvtani szabályokat használjuk, hanem a memóriánkat 
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is: gondosan észben tartjuk, hogy (1) kinek mit mondtunk már el, és (2) ki mit 
mondott nekünk, és beszéd közben mind beszélőként, mind hallgatóként szá-
mítunk arra, hogy a másik is így csinálja.) Sőt ezeken kívül még arról is van va-
lamilyen elképzelésünk, hogy ki mit tudhat a világról.) Ez nagyon fontos ahhoz, 
hogy eredményesen tudjunk egymással szót érteni: ettől tud a szöveg csakugyan 
szöveg lenni, így tud egyik mondat a másiknak folytatása lenni, ezért tudunk 
olyan könnyen rövidíteni. Ha folyton elfelejtenénk, kinek mit mondtunk már el, 
akkor mindig elülről kezdenénk mondanivalónkat, és sohasem érnénk a végére. 

Itt van például az előző bekezdés. Figyeld csak meg az első mondatát! 
Valaminek a szabályáról van szó. Nem mondtam meg, hogy minek, hiszen arra 
gondoltam, hogy ismered már, ami előtte van, és tudni fogod, hogy a névelő-
használat szabályaként kell értened. Arra számítottam tehát, hogy te mint hall-
gató együtt fogsz velem működni, észben tartod, amit mondok, és megértés 
közben kiegészíted az én rövidítéseimet. Azért mertem rövidíteni. 

A névelő használatának szabálya azért olyan érdekes, mert ez világosan 
mutatja, hogy mielőtt egy főnevet beépítenénk a mondatba, először ki kell ma-
gunknak alakítanunk valahogy egy hipotézist arról, hogy mi lehet a hallgató 
fejében: ismerheti-e vajon, tudhatja-e azonnal azonosítani azt a konkrét (egye-
di) dolgot, amit a főnévvel meg akarunk nevezni? Az ő fejében azonban nem 
látunk bele, ezért jobb híján a magunkéban kezdünk ilyenkor kutakodni: fel-
idézzük beszélgetésünk előzményeit, és ellenőrizzük, hogy beszéltünk-e már 
neki éppen erről a dologról. Ha igen, akkor úgy vesszük, hogy tudnia kell, miről 
van szó. 

Ez a hipotézis nem arra vonatkozik, hogy vajon ismeri-e az illető például 
a labda szót, hiszen ez nem kérdés. A kérdés az: tudni fogja-e, hogy ha én ezt a 
szót használom, akkor a világ millió labdája közül éppen melyikre gondoljon. 
Ha okom van rá, hogy azt higgyem: tudni fogja, akkor úgy veszem beszéd köz-
ben, hogy amiről beszélek, az határozott, ha meg nincs, akkor úgy veszem, 
hogy határozatlan. (Tehát: nem az én számomra mint beszélő számára hatá-
rozott, hanem a hallgató számára!) Éppen ezt jelölöm meg a határozott, illetve 
határozatlan névelővel. Ha tehát te mint hallgató azt hallod tőlem: egy labda, ak-
kor ez számodra olyasmit jelent, mintha azt mondtam volna: ne is próbáld kita-
lálni, hogy melyik, mert én tudom, hogy úgysem volna honnan. De ha azt hal-
lod: a labda, akkor rögtön érted, hogy énszerintem neked tudnod kell, melyikre 
kell gondolnod, tehát nyomban elkezded keresni emlékezetedben, hogy mikor 
is beszéltünk mi erről a labdáról, és mi is volt vele.  

A határozottság vagy határozatlanság tehát nem olyasmi, ami a beszéd-
helyzeten kívül is volna, hiszen ez legtöbbször attól függ, hogy ki beszélget ki-
vel, és hogy kettejük közt korábban miről esett már szó. Legtöbbször, mon-
dom, de nem mindig. Ha például este sötétedés után egyszer csak azt monda-
nám neked: Feljött egy hold, engem azért biztosan megnéznének. Pedig a holdról 
nem beszélgettünk mostanában. Mégsem mondom, hogy egy hold, hiszen abból 
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csak egy van, tehát megvan rá az okom, hogy azt higgyem: nem fogsz egy má-
sikra gondolni. Ezért választom a határozott névelős formát. Ugyanígy teszek 
akkor is, ha általában beszélek valamiről: A kés nem játék. Ezzel meg azt jelzem: 
mindegy, melyikre gondolsz, felőlem gondolhatsz akármelyikre, mert mind-
egyikre áll, amit mondtam. Máskor meg a szövegösszefüggés olyan, hogy a be-
szélő biztos lehet benne: abból is ki lehet találni, mire kell gondolni.  

Petőfi például így kezdi Arany Lacinak című versének meséjét: „Volt egy 
ember, nagybajúszos. / Mit csinált? Elment a kúthoz.” Erről az emberről most 
hallunk először, ezért az egy. A kútról sem hallottunk eddig, de a költő éppen a 
határozott névelővel figyelmeztet rá bennünket, hogy ezt egy kis jóindulattal 
azonosítani tudjuk magunk is: hiszen nyilván nem akármelyikhez ment az az 
ember, hanem ahhoz, amelyre naponta vízért szokott járni. Majd így folytatja: 
„De nem volt viz a vederbe’, / Kapta magát, telemerte.” Pedig vederről sem 
esett még szó, de a kút alapján tudni lehet, hogy az ahhoz tartozó vederre kell 
gondolni, nem egy másikra. 

Beszéd közben tehát a főnév lehet határozott vagy határozatlan, attól 
függően, hogy a beszélő számít(hat)-e arra, hogy a hallgató azonosítani 
tudja az éppen megnevezett dolgot. (A beszélő számára az azonosítás nem 
gond, hiszen ő, hacsak nincs valami nagyobb baja, rendszerint tudja miről be-
szél.) A mondatban ezt a határozott, illetve határozatlan névelővel jelöljük. A 
névelőhasználatnak tehát egyszerű a szabálya: ha a főnév határozott, akkor ha-
tározott névelőt kapcsolunk hozzá, ha meg határozatlan, akkor határozatlan 
névelőt vagy semmit. Az azonban, hogy a főnév maga határozott-e vagy hatá-
rozatlan, nem a mondatban dől el, hanem a beszédhelyzetben. Hogy a főnév 
amúgy a mondatban éppen micsoda, az mindegy: alanyként, tárgyként, határo-
zóként vagy birtokos jelzőként is lehet határozott vagy határozatlan. Például: 

 
 

Alany: Volt egyszer egy halász (…) A halász reggelente kijárt halászni. 
Tárgy: Egy nap fogott egy aranyhalat (…) Haza akarta vinni az aranyhalat. 
Helyhatározó: Betette egy ócska vödörbe (…) Egyszer csak hangot hallott a vödörből. 

 
 

Az eddigiekben igazából még nincsen semmi rendkívüli, hiszen éppen a 
beszéd természetéből következik, hogy a főnév sok más nyelvben is ugyanúgy 
lehet határozott vagy határozatlan, mint a magyarban. Ami a magyarban mégis 
párját ritkítja (legalábbis Európában), az az, hogy ha a főnév tárgyi szerepben 
áll, akkor határozottsága, illetve határozatlansága nemcsak a névelőhasználat-
ban mutatkozik meg, hanem a predikatív viszonyjelölő (PVj), vagyis az igei 
személyrag megválasztásában: nekünk külön predikatív viszonyjelölőink van-
nak arra az esetre, ha az igei állítmányhoz határozott tárgy is kapcsolódik. Hatá-
rozatlan tárgy esetén viszont egyszerűen az általános személyragokkal élünk. 
Például: Kérek egy ceruzát, de: Kérem a ceruzát!  
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Ezeket tárgyas személyragoknak nevezzük (PVjts), az ilyen ragozást 
meg tárgyas ragozásnak. (Pontosabb lenne ugyan határozott tárgyas ragozás-
nak hívni, hiszen csupán annyi nem elég hozzá, hogy az igének tárgya legyen, 
hanem annak határozottnak is kell lennie, de ha tudod, mit kell rajta érteni, ez a 
rövidebb forma is megfelel a célnak.) Ennek is egyszerűen le lehet írni a szabá-
lyát:  

 
PVj → PVjts / Tárgy: határozott 
 
Ez úgy olvasandó, hogy: ha a tárgy határozott, akkor (és csakis akkor) 

PVj-ként a PVjts sorozatot választjuk, és minden más esetben a PVj sorozatot 
(hacsak – mint korábban már láttuk – az ikes ige volta miatt nem kell egy másik 
szabályt is alkalmazva a PVj-ik sorozatot választani helyette). Persze a tárgyas 
személyragok is azért személyragok, mert kiválasztásuk az alany személyétől 
függ: 

 
PVjts → - (o)m / Alany: E1 
PVjts → - (o)d / Alany: E2 
PVjts → -ja, -i / Alany: E3 
PVjts → -juk, -jük / Alany: T1 
PVjts → -játok, -itek / Alany: T2 
PVjts → -ják, -ik / Alany: T3 
 
(Vagyis: látom, látod, látja, látjuk, látjátok, látják.) 
A tárgyas ragozás pedig azt is megmutatja, hogy nemcsak a határozott 

névelős főnév lehet határozott tárgy, hanem egyéb is. Például: Mindet elvittük. 
Itt a tárgy a mind  névmás. Hogy ez is határozott tárgy, azt éppen az ige tárgyas 
ragozásával tudjuk bizonyítani. Ezt jól jegyezd meg: hogy a tárgy határozott-e 
vagy nem, azt mi éppen onnan tudjuk megállapítani, hogy megnézzük, milyen 
az ige ragozása. 

Az egyik felvételin volt is egy ilyen feladat: azt kellett megmondani, hogy 
a megadott mondatokban határozott-e a tárgy, vagy határozatlan. Sajnos kevés 
volt a hibátlan megoldás. Legtöbben a tárgy alapján próbálták kitalálni a helyes 
választ, pedig úgy nem mindig lehet. Annál a mondatnál például, hogy: Valame-
lyiket csak megoldják, valahogy így okoskodhattak: a valamelyik elég határozatlan 
jelentésű, tehát határozatlan tárgy. Pedig ha az igealakot nézték volna, annak 
tárgyas ragozása rögtön megmutatta volna, hogy akármit jelent is, tárgyként 
bizony határozott. (Ami mellesleg nem is olyan abszurdum, hiszen ha azt mon-
dom: valamelyik, akkor tudhatom, hogy te mint hallgató pontosan ki tudod ta-
lálni, mire kell gondolnod: mindenképpen csak valamelyikre gondolhatsz, nekem 
meg az teljesen mindegy, hogy melyikre.) 
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Találtunk egy labdát, másnap felfújtuk. Hogyan elemeznéd ezt? A találtunk 
alanyi ragozású, mert az egy labdát határozatlan tárgy. A felfújtuk viszont tárgyas 
ragozású, mert – bármilyen hihetetlennek látszik is – van neki egy határozott 
tárgya. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy ha nem volna neki, akkor nem le-
hetne tárgyas ragozású. De hol az a tárgy? Sehol. Már nincs a mondatban. Pe-
dig mikor a felfújtuk ragját kiválasztottuk, még biztosan megvolt, hiszen külön-
ben nem kapcsolhattunk volna az igéhez tárgyas személyragot. Hogy hová lett? 
Íme: Találtunk egy labdát, másnap felfújtuk a labdát. Érted már, ugye: miután 
kialakítottuk a mondat szerkezetét (beleértve a tárgyas igei személyrag kiválasz-
tását is!), rövidítettünk: a labda másodszori előfordulását töröltük. Azért hagy-
hattuk el, mert ott maradt a nyoma a tárgyas személyragban. Ez a nyom pedig 
elég ahhoz, hogy ha én elhagyom is azt, hogy a labdát, te akkor is értsd hozzá az 
elhangzó mondathoz. 

Persze azt is meg tudom érteni, ha erre esetleg nem jöttél rá azonnal. 
Mert azt ugyan már eléggé begyakoroltatták veled, hogy a rejtett alanyt rögtön 
felismerd, hiszen az hozzátartozik a nyelvtankönyvírás hagyományához, de rej-
tett tárgyról nemigen szokott szó esni, ezért könnyen arra a következtetésre 
juthattál, hogy az egyetlen mondatrész, amely rejtett lehet, az alany. Pedig – 
legalábbis a magyarban – a rejtett tárgy is van olyan gyakori, mint a rejtett alany, 
ha nem egyenesen gyakoribb. Nézd csak meg megint, amit fentebb Petőfitől 
idéztünk: „De nem volt víz a vederbe’, / Kapta magát, telemerte.” Elemzés közben az 
ember hajlik arra, hogy első látásra hirtelen azt mondja: ebben egyetlenegy tárgy 
van, a magát. Csak akkor kap észbe, mikor ráesik a szeme a telemerte végére: 
Hoppá! Ez tárgyas ragozású, kell itt lennie valahol egy határozott tárgynak is! 
Rögtön rá is jön, hogy a rejtett tárgy csakis ez lehet: a vedret. És csakugyan, ezt 
minden magyar ember hozzá is érti ahhoz, amit hallott, még ha nincs is ott 
hallhatóan a mondatban. 

Te meg most azon gondolkozz el egy kicsit, hogy vajon honnan tudják 
azt a magyarok kitalálni, hogy éppen ezt kell hozzáérteni. Hogy a hallott mon-
datot ki kell egészíteni egy tárggyal, azt nyilván a telemerte tárgyas ragozása alap-
ján találják ki ők is. Csakhogy a telemerte előtt három olyan szó is van, amivel ki 
lehetne egészíteni a mondatot, a magyarok mégsem azt értik hozzá, hogy a vi-
zet, sem azt, hogy magát (pedig ez ráadásul még tárgyragos is!), hanem csakis 
azt, hogy a vedret. Hogyan tudják ezt ilyen nagy egyetértésben eltalálni? 

 


