
Chikán Ildikó: Adalékok a határozatlan tárgy - határozott tárgy 
kérdéséhez 

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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Chikán Ildikó: Adalékok a határozatlan tárgy - határozott tárgy 
kérdéséhez 

(Te) ismersz engem. de: (Én) ismerem magam(at). 
2.sz. 1.SZ. 1.SZ. 1.SZ. 
(Én) ismer/e/c téged. 
1.sz. - 2. sz. 

de: (Te) ismered magad(at). 
2.sz. 2. sz. 

Tehát, ha az alany és az a személy, amelyre a "cselekvés" irányul, azo-
nos, a személyes névmás helyett visszaható névmást kell használnunk. 

Ez nem csak a tárgy vonatkozásában igaz: 

Ha az első, a tárgyi példára visszatérünk, látjuk, hogyan változik a rago-
zás. A titok nyitja az, hogy a magam, magad stb. "visszaható névmások" való-
jában birtokként, tehát harmadik személyű alakként szerepelnek. 

"Látom, ismerem magam(at)" = Látom, ismerem a testemet, a szemé-
lyemet, a személyiségemet. 

Erről a formailag is - birtokos személyrag képében - megjelenő tényről 
a szó tartalmára, jelentésére (én, te stb.) gondolva nemcsak a nyelvtanuló, 
hanem a magyar anyanyelvű beszélő is elfeledkezik. Ha tudatosítjuk a birto-
kos személyrag ottlétét, már megvilágosodik a határozottá válás és a tárgyas 
ragozás használatának kérdése, hisz a birtok - bárkié legyen is - harmadik 
személyű, s tárgyként mindig határozott. 

A magam, magad stb. harmadik személyű főnév voltára utal az a tény 
is, hogy amikor birtokot kap, arra a 3. személyt jelölő rag/jel kerül: 

A magam életéről magamnak kell döntenem. 
A magad élete . . . , a magunk élete . . . , a magatok élete . . . 
Logikai zavar lép fel érthető módon a kettőnket, kettőtöket, hármunkat, 

négyünket stb. esetében is. A beszélő agyában rendszerint öntudatlanul is két 
szempont, két szabály ütközik össze, s csak ízlése, környezetének nyelvhasz-
nálata szerint döntve választ az egyformán érvényes szabályok követése kö-

1. Itt tőszámok és határozatlan számnév szerepelnek tárgyként - tehát 
alanyi ragozást kívánnak. 

2. Kettőnket, kettőtöket, sokunkat stb. valójában minket és titeket je-
lent - tehát mellettük az ige alanyi ragozásban áll. 

3. A fenti tárgyként álló szavak formailag harmadik személyű birtokok -
tehát tárgyas ragozást kívánnak. 

(Mi) veszünk neked valamit. 
T.sz.l.sz. E.sz.2.sz. 
(Ok) rólam beszélnek. 
(Ő) elégedett veletek. 

(Mi) veszünk magunknak valamit. 
T.sz.l.sz. T.sz. 1.sz. 

(Ok) magukról beszélnek. 
(Ő) elégedett magával. 

zül: 
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Chikán Ildikó: Adalékok a határozatlan tárgy - határozott tárgy 
kérdéséhez 

E szempontok ütközésének eredménye, hogy mindkét megoldás jó, 
általánosan használt, elfogadott: Csak kettőnket látott meg. Csak kettőnket 
látta meg. 

A mindkettőnket, mind a hármunkat, mindnyájunkat, mindannyiunkat 
stb. esetében elméletileg a tárgyas ragozás kívánalma erősödik a "mind" elő-
tag összefogó, behatároló, konkretizáló szerepe miatt. Itt is fennáll azonban a 
kettős megoldás lehetősége: 

Mindnyájatokat várlak. Mindnyájatokat várom. 
Mindhármunkat meghívott. Mindhármunkat meghívta. 
Mind a hármatokat meghívott.* Mind a hármatokat meghívta. 
Mindkettőtöket ismer.* Mindkettőtöket ismer/'. 
(Talán egyéni ízlés, de a *-gal jelölt változatot én nem mondanám, de 

szúrópróbaként végzett "közvélemény-kutatásom" szerint ez a változat is él.) 
Szintén a tárgyas ragozás igénye erősödik az egyikünk, másikunk, egyi-

kőtök, másikatok stb. típusú tárgyaknál az -ik pontosító, egyedítő, kiemelő 
szerepe révén. 

Csak egyikünket kért meg. (Tartalma szerint: miközülünk csak 
egyet kért meg.) 

Csak egyikünket kérte meg. (Formája szerint: a mi birtokunkat 
kérte meg, vagy a mi csoportunkból az egyik konkrét személyt kérte meg.) 

Két megoldás lehetséges a valamennyit, valahányat tárgy esetében is, 
de itt a kétféle ragozás kétféle jelentést eredményez: 

(Tíz alma volt a kosárban.) Valamennyit megettü/c. = "Mindet" 
megettük, ezért tárgyas ragozást használunk. 

(Volt otthon alma.) Valamennyit ettünk belőle. = "Néhányat" 
ettünk és 

(- Ebédeltél ?) - Ettem valamennyit. = "Egy keveset" 
vagy "meghatározatlan mennyiséget" ettem, ezért alanyi ragozást használunk. 

Érdekes esete a tárgynak, amikor egy tulajdonnév (fajta)jelzővé válása 
után főnevesül. A kétféle igeragozás használata ebben az esetben is jelentés-
változással jár. 

A "Szeretem Pétert hallgatni." ( - szeretem hallgatni őt, ahogy beszél) 
mintájára mondhatjuk, hogy "Szeretem Mozartot hallgatni.", vagyis azt hall-
gatni, ahogy - valószínűleg - zenét játszik, és nem azt, ahogy beszél. Manap-
ság azonban mégis valószínűtlen, hogy akár Mozart beszédét, akár hangsze-
res játékát hallgatnám. Ezzel szemben hallgathatom mások által játszva az ő 
zenéjét, az őfajta zenét, tehát ebben az esetben mondhatom: „Szeretek 
Mozartot hallgatni.", vagyis szeretek Mozart(féle) zenét hallgatni. 
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Szende Virág: A felszólító mód és használata 

Sajátos - és nyelvtanulók számára ellentmondásosnak tűnő eset - az 
"azt" névmási tárgy mellett használt alanyi ragozású ige. Ha a fenti névmás 
valami ismert, már említett, vagy épp látható tárgyat, személyt, fogalmat he-
lyettesít, mellette tárgyas ragozásban áll az ige. Ez a gyakoribb eset: Azt ké-
rem, ott balra! Azt hiszed, hogy esni fog? 

Ritkán azonban előfordul, hogy a szóban forgó névmás valami teljesen 
meghatározatlan dologra, határtalan, végtelen számú lehetőségre utal, 
amelyről semmit nem tudunk. Jelentése itt valójában "akármit:, bármit". Ekkor 
jogos az alanyi ragozás használata: 

Azt eszel, amit jólesik. 
Azt csináltunk, amihez kedvünk volt. 
(Azt) kérhette/c, amit akartok. 
E rövid cikk pár megjegyzésével nem szándékoztam kimerítő választ 

adni a határozatlanság - határozottság összetett kérdésére, csupán néhány -
az oktatás és gyakorlás során felmerülő - gondra, érdekességre kívántam fel-
hívni a figyelmet. 

Szende Virág 

A felszólító mód és használata 

Az igemódok a beszélőnek az igében kifejezett fogalomhoz való viszo-
nyát fejezik ki, azaz azt, hogy a cselekvés, történés végbemegy (kijelentő 
mód); azt, hogy valamilyen feltételtől függ, óhajtott vagy bizonytalan (feltéte-
les mód); illetve a felszólító mód kifejezi a beszélő akaratát, kívánságát vagy 
beleegyezését. A magyar mint idegen nyelv tanulása során a kezdeti szakasz-
ban a magyar nyelv sajátosságaiból adódóan nincs mód arra, hogy a kijelentő 
mód mellett más igemódokat is bevezessünk. Nem képzelhető el olyan eljá-
rás, amilyen akár az angol, akár a német vagy az orosz nyelv tanításában 
minden nehézség nélkül megtehető, hogy azonnal használjuk például a fel-
szólító módot. Ennek oka az, hogy a magyarban néhány igét kivéve a felszó-
lító mód -j jele oly módon hasonul, hogy az a szinkrón nyelvi leírás eszközei-
vel induktív módon nem magyarázható, illetve olyan bonyolult rendszert 
alkot, hogy hátráltatná a nyelvelsajátítást, ha az ugyancsak bonyolult igerago-
zási paradigmákkal együtt próbálnánk tanítani. 
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