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Gedeon Márta 

 

A határozott és a határozatlan ragozásról 

 

 

 Magyar mint idegennyelv és angol tanárként pályám legelején észrevettem, hogy az 

angollal sokkal gyorsabban érik el az A2-es szintet diákjaim, sokkal gyorsabban képesek 

alapszinten kommunikálni, mint magyarul. A magyar morfológia annyira gazdag, hogy a 

nyelvtanulás kezdeti szakaszában csigalépésben tudnak csak haladni a hallgatók. Persze amit 

elveszítenek a réven, visszanyerik a vámon: az angol idiómák dzsungelében sem könnyű 

eligazodni, és a nyelvünket tanulók időközben biztosan felfigyelnek arra is, hogy jónéhány 

olyan jelenség is van a magyarban, amelyek  megkönnyítik a nyelvtanulást (nincs 

grammatikai nem, csak három igeidő van, amelyek közül tulajdonképp csak kettőt 

használunk, a számnevek után egyes számban áll a főnév, a szavakat kevés kivétellel úgy 

írjuk, ahogyan kiejtjük ket, stb.).     

  

Tekintsük át röviden a magyar nyelv néhány jellemzőjét, hogy azután áttérhessünk a 

nyelvünket tanulók legnehezebb problémakörére: a határozott/határozatlan ragozás meglétére 

és használatára.  

 

- 14 rövid és hosszú magánhangzó (a zárt e-vel 15)  

- a toldalékoknak több alakjuk is van, amelyek a hangrend és illeszkedés szabályai szerint 

járulnak a szavakhoz 

- a morfológia gazdagsága és  jelöltsége 

- agglutináló nyelv  

- a szavak végén jelennek meg a viszonyító elemek, tehát jobb oldalról szerkesztjük meg a 

szavakat, szemben az indoeurópai bal oldali szekesztéssel 

- két fő igeragozás van a magyarban (erről majd bővebben) 

- három igeidő 

- az ige szótári alakja nem a főnévi igenév 

- határozott és határozatlan névelő létezése 

- a névszói állítmány viszonylag gyakori előfordulása 

- nincs grammatikai nem 

- a határozott és határozatlan számnevek után a főnév egyes számban szerepel 

- nincs habeo-s szerkezet 

- irányhármasság (fejlett helymeghatározás: hova, hol, honnan) 

- gazdag és mozgékony igekötőrendszer 

- ragozott ragok önálló szóként szerepelhetnek: nálam, tőlem, velem 

- holisztikus szemlélet: a páros dolgok egyes számban jelennek meg, és mindig az általános, 

nagyobb dolgok felől közelítünk az egyedi, kisebb dolgok felé (lásd dátum, címzés, családnév 

+ keresztnév) 

- állandó szóhangsúly az első szótagon 

- a szavak képszerűsége, gazdag szóbokor-rendszer (szócsaládok) 

- rendkívül hajlékony nyelv („legonyelv”) 

- sok az ikerszó, hangutánzó, hangfestő szó 
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A határozott és határozatlan igeragozás mint a precízió eszköze 

 

  A morfológiai jelöltség a nyelvi pontosság (precizitás) egyik legfontosabb eszköze, 

amelyhez foghatót más nyelvben nemigen találni. Bárczi Géza a Magyar nyelv életrjza c. 

könyvében írja, hogy a vogul és az osztyák (tehát a legközelebbi rokon nyelvek) szintén 

megkülönböztetik az alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozást, csak éppen más 

eszközökkel. Ez a tény kizárja a kétféle ragozási rendszer ugor kori eredetét, de mint Bárczi 

írja: a jelenség „rámutat arra, hogy a gondolkodásmód e sajátossága is ősi gyökerekre megy 

vissza. (Bárczi, op.cit. 59.o.) Az ősmagyar kor második felében kialakult új típusú, tehát jelölt 

birtokviszony (a finnugor korban ugyanis még jelöletlen volt: falevél, házajtó, székláb) ragjai 

személyes névmásokból keletkeztek, majd váltak igei személyragokká. Ezért egyeznek meg 

(többségükben) a határozott ragozás személyragjai a birtokos személyragokkal (látom – 

gondom, látod – gondod, látja – gondja, látjuk – gondjuk). A határozatlan ragozás 

személyragjaiban is ősi finnugor elemek rejlenek – tudjuk meg Bárczi alapművéből. 

  

De mi is az a határozatlan és határozott igeragozás a magyarban? Míg az indoeurópai 

nyelvekben a személyes névmások az igeragozás szerves részét képezik (mivel az igei alakok 

gyakran változatlanok), a magyar nyelvben viszont minden személynek külön ragja van és a 

személyes névmások csak hangsúlyos helyzetben szerepelnek. A magyar igék nem csak a 

cselekvő személyére és számára mutatnak rá, hanem a tárgy határozatlan ill. határozott voltára 

is.  Más a ragozási sor, ha a tárgy határozatlan, vagy nincs is tárgy a mondatban és más akkor, 

ha az állítmánynak határozott tárgya van.  

A tanítás folyamán a határozatlan ragozás általában megelőzi a tárgyas ragozást, mivel 

a határozott ragozás megtanításához a diákoknak már ismerniük kell a határozott névelőt, a 

személynévmások tárgyesetét, a birtokos személyjeleket és az igekötő befejezettséget kifejező 

funkcióját. 

Mikor használjuk a határozatlan és mikor a határozott igeragozást?  A magyar nyelv a 

határozottságot/határozatlanságot – mint tudjuk -  több szinten is jelöli: a kétféle ragozással a 

morfológiában, és a szórenddel is utalhatunk arra, hogy  határozott ill. határozatlan 

mondatrésszel van-e dolgunk (szintaxis). Ha a  mondat tárgya  specifikus, egyedi, akkor 

határozott: Gábor várja a lányt. Péter nézi a filmet. 

Ha a mondat tárgya nem specifikus, nem egyedített, hanem általános, határozatlan tárgyról 

beszélünk: Gábor egy lányt vár. Péter filmet néz.  Ha a mondatban nem szerepel tárgy, ha az 

ige tárgyatlan, vagy ha a tárgy nem határozott, akkor határozatlan ragozást alkalmazunk. 

Tanításnál fontos, hogy jól érzékeltessük a kétféle tárgy közötti különbséget, és pontos leírást 

adjunk róluk.  

 

Határozott a tárgy, ha 

 

- tulajdonnév (Lengyelországot ismerem.) 

- határozott névelős főnév (Péter nem szereti a matematikát.)  

- birtokos személyragos szó (A fiú anyját nem ismerem.) 

- harmadik személyű személyes névmás (Őket az idén nem tanítom.) 

- mutatónévmás (Ezt a cipőt veszem meg.) 

- kölcsönös és visszaható névmás (A fiúk verik egymást. Nézem magam a tükörben.) 

- -ik végű névmások (Melyik fényképezőgépet veszed meg?) 

- határozott tárgyú főnévi igenév  (Meg akarom nézni az Oscar-díjas lengyel filmet.) 

- határozott tartalmú tárgyi mellékmondat (Tudod, hogy mi lett a film vége?) 

- mindet (A gyerek mindet megette.) 
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Határozatlan a tárgy, ha 

 

- névelőtlen vagy határozatlan névelős főnév a tárgy (Kémiát tanulnak. Eszik egy almát.) 

-első és második személyű személyes névmás (Engem meghívtak a buliba. Téged néznek.) 

- határozatlan névmás (Valakit vár ez a nő. Valamit akarnak a diákok.) 

- kérdő, vonatkozó névmás (Kit kérdezel meg? Tégy, amit csak akarsz.) 

- számnévi, melléknévi névmás (Annyit egyél, amennyit csak tudsz. Tegyél jót mindenkivel!) 

- mindent (Mindent megevett, amit elé raktam.) 

- valami mást, egy másikat (Valami mást akarok. Egy másikat akarok.) 

-főnévi igenév a tárgy (Futni tud, de úszni nem.) 

- kevésbé specifikus tárgyi mellékmondat (Olyat mondott, amit senki nem hitt el.) 

 

(Lásd:  Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefügések, 278.o.) 

 

A kétféle ragozás egyre pontosabb használatának megtanítása nem könnyű feladat. A 

tankönyvekben megadott leírás kezdetben a kétféle ragozási rendszernek csupán a 

legfontosabb eseteire utal, később a példák köre egyre bővül.  

Minden nyelv kifejezi valamilyen módon: esettel, kötött szórenddel, toldalékkal az 

alany és a tárgy közötti különbséget, a problémát nem is ez okozza. Az egyeztetés ismert 

fogalom, bár a magyarban az alannyal való egyeztetésen kívül a tárggyal is egyeztetni kell az 

igét. Ismert tény, hogy a nyelvünket tanulónak először át kell gondolnia, hogy egyáltalán van-

e szükség tárgyra, ha igen, határozott vagy határozatlan tárgyra, és csak azután következik  a 

számbeli, személybeli, tárgyhatározottságbeli személyrag egyeztetése, de a mondat 

kimondásában ez utóbbi megelőzheti a tárgy minősítését. (egyszerű példák: Kérem a tollamat. 

Várom az ismerősömet.)  

A problémát csak fokozza, hogy a tárgy minősítése nem mindig logikus: miért 

határozatlan tárgy az egyes és többes szám első és második személyű névmás  (engem, 

minket, bennünket, téged, titeket, benneteket) és miért tekintjük  határozottnak  a harmadik 

személyű névmásokat (őt, önt, magát, őket, önöket, magukat). De hát a grammatikai nemmel 

rendelkező nyelvek határozott névelői sem mindig logikusak….  

 

Pontosság, egyértelműség a nyelvleírásban 

 

A kétféle ragozás is nyilvánvalóan a valóság pontosabb megragadását szolgálja. Hol a 

szituáció, hol a grammatika dönti el, milyen ragozás szükséges a mondatba (Őt nézem.- 

automatikus a határozott ragozás a harmadik személyű névmás miatt. Tudom. Értem. – bár 

nincs a mondatban tárgy, mégis határozott ragozású az ige, ugyanis visszautalok az 

előzőekben mondottakra). 

Az eddig ismeretlen, új fogalmakat határozatlan névelővel, határozatlan ragozással 

vezetjük fel, majd miután megismertük őket, határozott névelővel, határozott ragozásban 

szerepeltetjük (Jancsi egy nagy fekete kutyát látott meg a vízben. Beemelte a kutyát a 

csónakba.) 

 A magyarban is, mint minden nyelvben, kétféle tendencia érezteti hatását: a 

redundancia és az ökonómia. A redundancia főleg a morfológia gazdagságában érzékelhető 

(az irányhármasság; a határozott tárgy, határozott ragozás; kétszeres, háromszoros, négyszeres 

tagadás; a túlpontosítottság: a mutató névmás és a főnévi tárgy között  határozott névelő van: 

Ezt a könyvet akarom megvenni.; a dupla helymeghatározás: Kint van a kertben. Bent van az 

irodában.; a névutó megduplázása, amikor mutató névmás előzi meg a  főnevet: az alatt a pad 

alatt; határozott névelő  a birtokos  szerkezetekben, stb.). 
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Az ökonómia viszont főleg szövegszinten jelentkezik. Nem fér kétség ahhoz,  hogy a 

szövegösszefüggést biztosító eszközök sorában (egyeztetés, névelőhasználat, névmásítás, 

szórend) jelentős szerepet játszik a kétféle ragozás. Nézzünk meg néhány példát. A ‘szeretlek’ 

magyar szót az indoeurópai nyelvek általában három szóval fejezik ki (I love you. Je t’aime.  

Ich liebe Dich.). A magyar bennfoglaló igében benne van az egyes szám első személyű alany 

és a második személyű tárgyra való irányulás. Itt is tetten érhető a magyar nyelv 

szintetikussága, szemben pl. a francia analitikusságával. Vagy vegyünk egy másik példát: 

Megismertethetlek vele. I can make you get acquainted with him. Milyen takarékos ezekben a 

mondatokban a magyar nyelv! De általában elmondható, hogy a nyelvekben a redundancia és 

az ökonóma egyensúlyban van, csak nem ugyanabban a nyelvtani szegmensben jelentkezik. 

Ez az oka, hogy a nyelvek különbözősége ellenére,  tökéletes versfordítások is születhetnek.  

Oyan ez, mint egy-egy nyelv szókincse, amely hol az egyik, hol a másik  témakörben mutatja 

meg kincseit.      

 

 

Pontosság a határozott és határozatlan ragozás tanításában  

(Hangsúlykérő, hangsúlykerülő igék) 

 

 

A két teljes személyragsor elsajátítását úgy is segíthetjük, ha bizonyos elemeit 

formulaszerűen, panelszerűen tanítjuk  meg diákjainknak. A köszönöm, kérem, tudom, látod, 

érted, tudod, ismered, szeretem a …., szereted a …. kifejezéseket a kommunikáció során 

meglehetősen gyakran használjuk, ezért kell jól bevésetni. Ugyanígy lexikai elemekként 

érdemes megtanítani azokat az igéket is, amelyekkel gyakran használunk utalószót: 

 

Határozott ragozás     Határozatlan ragozás 

 

azt akarja      arra kér valakit 

azt szeretné tudni     örül annak 

azt kérdezi      arról álmodik 

azt kéri valakitől     arra kíváncsi 

azt gondolja      attól fé l 

azt válaszolja/feleli     emlékszik arra 

azt hiszp.      azon gondolkozik 

azt mondja 

azt állítja 

azt hallotta 

azt ígéri 

 

(Szita-Görbe: Gyakorló magyar nyelvtan 218. oddal) 

 

A következő idiomatikus kifejezések bevésésével is csökkenhet a diákjaink által elkövetett 

hibák száma: 

 

Határozott ragozás     Határozalan ragozás 

 

jól kijönnek egymással 

jól megértik egymást     megengedhet magának valamit 

összeszedi magát 

kialussza magát 
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jól/rosszul érzi magát      

 

(Szita-Görbe: Gyakorló magyar nyelvtan 222. oldal) 

 

A hibaelkerülés céljából megtanulandó a határozott és határozatlan ragozású igéknek 

azon két csoportja is, amelyek semleges mondatokban rendhagyó szórendet követelnek meg:  

 

Hangsúlykérő igék (Verbs always in fokus): 

 

beszél (magyarul) 

élvez kalamit 

emlékszik valakire/valamire 

hisz valakiben/valamiben, hisz valakinek 

illik valamit csinálni 

imád valakit/valamit 

lehet valamit csinálni 

örül valaminek 

ráér valamit csinálni 

szabad valamit csinálni 

szeret valakit/valamit 

szokott valamit csinálni 

tilos valamit csinálni 

tud valamit 

un valakit/valamit 

utál valakit/valamit 

zavar valakit/valamit 

 

Hangsúlykerülő igék (Verbs never in focus): 

 

valahol él, lakik 

valahol fekszik (hely) 

valahol felejt valamit 

valahol hagy valamit 

valahol található 

valahol van 

valamiből áll 

valamilyennek látszik 

valakit/valamit valamilyennek talál 

valakit/valamit valamilyennek tart 

valamilyennek tűnik 

 

 

(Szita-Görbe: Gyakorló magyar nyelvkönyv, 209. oldal) 

 

  

 

 Ha sikerül megtanítanunk a fenti, semleges mondatokban rendhagyó szórendet követő 

vonzatos igéket, diákjaink elkerülhetnek jónéhány, az anyanyelvükből adódó (interferencia) 
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hibát (pl. a lengyel ajkúaknál:   *Lakom Varsóban. *Hagytam a buszon a táskámat. *Áll öt 

fejezeből. *Látszik intelligensnek.). 
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