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Névmások 

A személyes névmásokat a magyarban általában nem tesszük ki, 

csak akkor, ha nyomatékosítani akarjuk a személyt; a személyrag 

ugyanis pontosan kifejezi a cselekvő számát és személyét. Külö-

nösen saját magunkat nem illik így előtérbe állítani:  

o Én azt gondolom… 

Szerényebb így:  

Úgy gondolom… Azt hiszem… 

Indokolt kitenni a névmást szembeállításkor, például:  

Mi nem megyünk, de ti mehettek.  

Birtokszó elé is fölösleges kitenni a személyes névmást, mert a 

birtokszót is személyragozzuk. A Miatyánk imádság így volna 

magyaros: Atyánk, … szenteltessék meg a neved…  

A téged névmást sem kell kitenni, hangsúlyos helyzet kivételével, 

mert benne van a ragban. Ezért lehet egyetlen szó nálunk, ami más 

nyelvekben három: szeretlek. 

azt, őt – általában nem szükséges 

A tárgyas ragozás kellőképpen utal az egyes szám, harmadik 

személyű tárgyra, fölösleges tehát kitenni a névmást.  

Ismeri a szabályt, mégsem tartja be azt.  

Nem hallgatok rá, mert nem tartom őt hitelesnek. 

azokat, őket 

Tévedés, hogy az őket névmással csak személyre, az azokat név-

mással pedig csak tárgyra lehet visszautalni. Talán furcsa, de az 

azokat a hangsúlyosabb visszautalás, az őket a hangsúlytalanabb.  

Vettem két facsemetét, holnap elültetem őket.  

Ha két visszautalás is van, az elsőben az azokat, a másodikban az őket névmással 

utalhatunk vissza:  

Nem elég leírni a ragozásokat, meg is kell tanulni 

azokat, és alkalmazni is kell őket.  
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e/ez, eme/emez, ezen 

Az ez a, az a szerkezettel való kijelöléskor (mutató névmási 

kijelölő jelző) a névmási jelzőhöz és a jelzett szóhoz külön hozzá 

kell fűznünk a ragokat, illetve névutókat:  

Ennek a törvénynek az 5. §-a... 

Ez alatt az idő alatt… 

Választékos vagy hivatalos stílusban rövidíthetjük a szerkezetet az e(z), ezen/azon 

vagy eme(z)/ama(z) névmás segítségével, ezekhez nem kell kitenni a ragot vagy 

névutót. (Mivel az a, az  névelővé vált, ezeket nemigen használjuk magukban jelzői 

mutató névmásként, csak a hosszabb formákat.)  

e törvénynek az 5. §-a, e tárgyalás alatt,  

ezen törvényből, azon rendelkezések alapján,  

eme gondolatok, ama szempontok 

Vigyázzunk azonban: Az eme, ama ugyanúgy kétalakú, mint az 

a, az; e, ez; tehát magánhangzóval kezdődő szó előtt az emez, 

amaz alakot kell használni! Például nem: 

o eme irányváltás, ama elméletek, 

hanem: 
emez irányváltás, amaz elméletek 

  

 


