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Berényi Mária 

A határozottság kifejezésének egyes jellegzetességei 
a magyar nyelvben1 

A határozottság témája a nyelvtanítás során általában az alanyi-tárgyas 
ragozással kapcsolatban kerül sorra először, pedig egyrészt annak megértésé-
hez, másrészt számos egyéb természetű tipikus hiba kiküszöböléséhez (pl. 
névelőhasználat szláv nyelvűeknél) érdemes egyrészt korábban tudatosítani, 
másrészt a tanítás során folyamatosan visszatérni rá. A következőkben nem 
szándékozom a határozottság minden aspektusát részletesen taglalni, részint 
mert elsősorban a nyelvtanítás szempontjából releváns jelenségekről szeret-
nék szólni, részint mert más cikk is foglalkozik bizonyos vonatkozásaival, ne-
vezetesen az alanyi és tárgyas ragozással. 

A határozottság szintaktikai kategória, legfontosabb sajátossága, hogy 
specifikálja, azonosítja (identifikálja) és aktualizálja a denotátumot. Nyelvi 
univerzálé, kifejezésére minden nyelvnek vannak eszközei, de ezeknek az 
eszközöknek a sokasága, fontossága különböző mértékű. A nyelvek között 
eltérés mutatkozik az azonos típusú eszközök használatában is (pl. határozott 
névelő). A jellegzetes különbözések és az interferencia jelenségek okán ér-
demes tanításunkban kiemelt figyelmet fordítani a határozottságra, mint 
olyan nyelvi jelenségre, melynek kifejező eszközeiben nyelvünk igen gazdag. 
(E jelenségnél is érdemes a lehetséges mértékben figyelembe venni a hallga-
tók anyanyelvéhez viszonyított kontrasztív szempontokat.) 

A határozottság kifejezésének legfontosabb eszközei, az ún. determi-
nánsok a határozottság különböző fokozatait jelölhetik. Feladatuk, hogy a 
NP-ben (főnévi csoport) megjelölt személy / fogalom / tárgy értelmezési körét 
bizonyos módon / mértékben behatárolják. A legfontosabb magyar determi-
nánsok: 

1 Az előadás saját tapasztalataim mellett elsősorban Stephanides Éva kontrasztív 
kutatásaira támaszkodik. 
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határozott 
Névelő: 

a,az 

mediális2 határozatlan 

0 , egy 

Számnevek. 
első, második... 
mind a kettő 

«= (az) egyik, (a) másik 
(a) többi 

minden, minden egyes 
összes 

sok, kevés, néhány 
egy, kettő 

Névmások: 
ez, az, ugyanez, ugyanaz 
mindegyik 
valamennyi 
semelyik 

ennyi, annyi 
<= bármelyik 
<= valamelyik 

valamennyi 
ilyen, olyan 
valamilyen 
bármilyen 

Jelek 
-m, -d, -a-e... 
-é 

A határozottság egyéb jelentősebb kifejezőeszközei: 
- a személyes névmások 
- visszaható és kölcsönös névmás 
- vonatkozó névmás 
- névmási jellegű határozószók 
Az oktatás szempontjából leglényegesebbek a fentiek közül: 
- a névelők 
- a mutató névmások 
- a személyes névmások 
- a vonatkozó névmás(i kötőszók) 

A névelő 

Latin eredetű elnevezése: article megfelelőbb, mint a névelő szó, mivel 
hasonló funkciójú lexéma bizonyos nyelvekben (bolgár, albán, román, skan-
dináv nyelvek) a főnév után áll. 

2 Mediális itt: jelentéstartalmuk, ill. tárgyragos alakjuk mellett az alanyi, ill. tárgyas 
ragozás használata között ellentmondás van 
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A határozott névelőnek determinatív, individualizáló, specializáló, 
konkretizáló szerepe van. A meghatározó funkció különböző helyzetekben 
különböző típusú lehet: 

Egy könyv van az asztalon. A könyv egészen új. - explicit kontextuális 
típus 

Egy iskola van a szomszédban. Az ablakok mindig nyitva vannak az 
osztályokban. - implicit kontextuális 

Add ide a könyvet! - szituatív deixis (rámutatás) 
A kormány nem tesz semmit (nyilván az adott országé). - szituatív deixis 
A határozatlan névelő úgy jelöl (megszámlálható) fogalmat, hogy nem, 

vagy csak részben hordozza a fenti sajátosságokat. Többes számú alakja nincs 
(mint a francia des), megszámlálhatatlan jelentésű főnév előtt nem áll határo-
zatlan névelő (mint angolban a somé). 

Az egy határozatlan névelőt a hangsúlyozással különböztetjük meg az 
egy számnévtől: 

Egy nagyon jó filmet láttam. (Csak) Egy nagyon jó filmet láttam. 
A 0 névelő általánosító jelentéssel is bírhat: 
- főnévi állítmány esetén: 
Az asztal 0 bútor. A vas 0 fém. Péter 0 diák. 
- nem speciálisan egyes számot jelentő más mondatrészként álló főnév 

esetén: 
0 Egér van a szobában. 0 Halat fogtunk. 
Jellegzetesen magyar nyelvi jelenség, hogy ha egy szintagmában két 

főnév szerepel, a névelőkapcsolásnak több variációja lehetséges: 
Egy, az Egyesült Államokban élő emberrel találkoztam. - A határozat-

lan névelő az emberre, a határozott az Államokra vonatkozik. 
A házunkban lévő lakások 3 szobásak. - Itt mindkét denotátum határo-

zott lévén a névelő egyszerre vonatkozik mindkettőre. 

Néhány példa, figyelemfelkeltésül, amikor mások a névelőhasználati 
szabályok magyarban, ill. angolban és franciában: 

Napoleon 0 nagy hadvezér volt. Napoleon was a great leader. 
A víz 100 C fokon forr. 0 Water boils at 100 C degrees. 
Nehéz a matek. 0 Math is difficult. 
A vas 0 fém. 0 Iron is a metál. 
Az Oxford street-en lakik. He lives at 0 Oxford Street. 

Földrajzi nevek: 
a Mount Everest Mount Everest 
az Alpok the Alps 
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a Margit-sziget 
de: 
Argentína 
Hága 
minden gyerek 
Gyerekek! 

A mutató névmás 

Funkciói: 
a) - deixis (rámutatás) 
b) - anafora (ismétlés helyetti visszautalás) 
c) - alárendelő összetételben előre mutatás 
A magas és mély hangú forma eredeti különbsége a közelre, ill. távolra 

mutatásban van, az anaforikus jelentés általában magas, az alárendelő ösz-
szetett mondatbeli rámutatószói funkció pedig mély változatú, 

pl. 
a) Ez / az asztal. Ezen / azon van a kréta. 
b) Kaptam egy új táskát. Ez a legszebb táska, amit életemben láttam. 

Ebben tartom a kincseimet. 
Volt egyszer egy asszony. Ennek az asszonynak volt egy lusta fia. 

c) Abban a táskában tartom a kincseimet, amit most kaptam. 
Azt mondta az asszony a fiának, hogy .... 

Ugyanezt a magas-mély váltakozást figyelhetjük meg a rámutatószó-
mutató névmási kötőszó-párok esetében: 

Azért nem tudott elmenni a kiállításra, mert beteg volt. / Beteg volt, 
ezért nem tudott elmenni a kiállításra. 
Annak ellenére eljött, hogy beteg volt. / Beteg volt, ennek ellenére 
eljött. 
A rámutatószó és a kötőszó alaki felcserélése tipikus nyelvtanulói hiba. 

Hasonló hibaforrás az alárendelő összetett mondatokkal kapcsolatban, hogy a 
(mindig mély hangú) rámutatószót a nyelvtanulók elhagyják, holott nyelvünk-
ben - a hangsúlyviszonyokkal is kapcsolatosan - igen gyakran kötelező, ér-
telem- vagy stílusmeghatározó a kitétele. 

Anyám azt mondta, hogy korán kell indulnunk. 
Anyám mondta azt, hogy korán kell indulnunk. 
Anyám megmondta 0 , hogy korán kell indulnunk. 
Anyám mondta 0 , hogy korán kell indulnunk. 

Margaret Island 

the Argentine 
the Hague 
tous les enfants 
Les enfants! 
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Nyelvtanítási szempontból kiemelendő még, hogy kijelölő jelzői funk-
cióban a mutató névmás felveszi a jelzett szó ragját, valamint hogy mindig 
határozott névelő áll közte és denotátuma között (kivétel az e és ezen alak). 

Annál a fánál álltunk meg, amelyiknek lehajlik az ága. 

A fenti példák csak főnévi mutató névmásokat tartalmaznak, de az ál-
lítások természetesen a többire is érvényesek. 

Vonatkozó névmási kötőszók 

Azonosító, anaforikus funkciójukkal teszik határozottá a fogalmat, 
amelyre vonatkoznak. 

Aki szegény, az a legszegényebb... 
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 
A tanítás során fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a névmási kötőszó 

által felvett végződések irányítója a mellékmondat állítmánya, nem a főmon-
daté. 

Megvettem azt a kabátot, amelyikről beszéltem. 

Nyelvhelyességi téma, de megemlítendő már a tanítás viszonylag korai 
szakaszában, hogy a mai köznyelv egyre kevésbé tesz különbséget az amely 
és amelyik forma között, sőt az ami is elfogadottá vált jelzői mellékmondat 
kötőszavaként. A fenti példa ebben a formában: 

Megvettem (azt) a kabátot, amiről beszéltem. 

Súlyos vétségnek számít azonban a fordított eset, amikor tehát az ami 
kötőszót helyettesítik az amely vagy amelyik formával: 

A múlt héten javították a villamospályákat, amely rendkívül nagy dugó-
kat okozott a fővárosban. 

Személyes névmások 

Szemantikai szempontból par exelence határozottak, hiszen a beszélő 
is, partnere is határozottan tudja (többnyire) ki ő, és ki a partnere, én, te vagy 
maga, talán a legkevésbé a 3. személy meghatározott. Mégis, grammatikailag 
- az alanyi-tárgyas ragozás szempontjából - az első és második személyű 
tárgyat határozatlannak tekinti nyelvünk. 

A személyes névmások ragozott formáit gyakran használjuk anaforikus 
jelentéssel, és bár ez más nyelvekben is így van, a nyelvtanuló gyakran hajlik 
arra, hogy ilyen esetben a mutató névmást használja. 
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Ott van egy doboz. Kréta van benne / rajta / alatta; nem pedig abban / 
azon / az alatt. 

Fontos még rámutatni arra az érdekes jelenségre, hogy az egyes számú 
tárgyat, ha nem hangsúlyos, anaforikusan a puszta tárgyas ragozású állítmány 
jelölheti, többes számban viszont ki kell tenni a ragozott személyes névmási 
formát. 

Jó film megy a tv-ben. Tudom 0 , már láttam 0 . 
Nézd meg ezeket a filmeket! Már láttam őket. 

Chikán Ildikó 

Adalékok a határozatlan tárgy - határozott tárgy 
kérdéséhez 

Nyelvünk egyik alapvető sajátosságához, a tárgyas ragozáshoz érkezve 
a nyelvtanításban első lépésként a tárgy határozatlanságát, illetve határozott-
ságát kell tisztáznunk. Bemutatjuk a legtisztább eseteket, s azt mondjuk, hogy 
a már valami módon ismert, konkrét személy, dolog határozott. Például tud-
juk a tulajdonnevét, vagy ismerjük a birtokosát. 

Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, miért nem kíván tárgyas ragozást az 
engem, téged, minket, titeket, bennünket, benneteket névmás, amikor az őt, 
őket névmás s a névmásnak hitt, de valójában főnévként viselkedő önt, önö-
ket, magát, magukat igen. Végeredményben az előbbiek is konkrét, testi va-
lójukban vagy képzeletben jelen levő "ismert" személyeket jelölnek. 

Legjobb tehát, ha azonnal leszögezzük, hogy a határozott tárgy fogalma 
s vele együtt a tárgyas ragozás esete csak harmadik személyű tárgynál áll fenn, 
s ezt követően részletezzük a tárgy határozottságának kérdését. 

így is adódnak - látszólagos vagy valódi - kivételek, amelyek előbb-
utóbb előkerülnek. Kezdjük mindjárt a tartalmilag s így látszólag szintén 1. és 
2. személyt jelölő magam(at), magad(at), magunk(at), magatok(at)-ta\\ Ezek-
nek a visszaható névmásoknak a használata a magyarban - eltérően több más 
nyelvtől - élesen elválik az engem, téged, (őt), minket, titeket, (őket) szemé-
lyes névmásokétól. 
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