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2. Alany és állítmány egyeztetése 
 

A főmondatrészek egyeztetésének igen sokféle szabálya létezik annak 
megfelelően, hogy a mondatnak egy vagy több alanya van-e, illetőleg azok 
egyes vagy többes számban állnak-e. A teljes rendszer vázolása helyett kieme-
lünk néhány olyan mondathelyzetet, amelyben egyeztetési nehézség adódhat. 

Többes számú alany mellett egyes számú állítmány áll azokban az ese-
tekben, mikor az alany csupán alakja szerint többes számú, de egységes fogal-
mat fejez ki:  

Az Egyesült Államok megvétózta a Biztonsági Tanács határozatát.  

A Fülöp-szigetek diplomáciai kapcsolatot teremtett több kelet-európai állammal.  

Az egyeztetésnek ezt a formáját nevezzük értelmi egyeztetésnek. A Kárpá-
tok esetében egyes és többes számú állítmány is elképzelhető, de inkább az 
utóbbit ajánlják:  

A Kárpátok útját állta/állták a hideg beáramlásának.  

A Duna-medencét a Kárpátok határolja/határolják.  

A fogalmazási döccenők kiküszöbölésére iktassunk be gyűjtőnévi alanyt a mon-
datba:  

A Kárpátok hegyvonulata útját állta a hideg beáramlásának.  

A Duna-medencét a Kárpátok hegyvonulata határolja. 

A többes számú alany mellett állhat egyes számú állítmány akkor is, ha az 
állítmány gyűjtőnév, anyagnév vagy más elvont jelleget kifejező főnév:  

A jónok hajós nép.  

A magyarok harcias nép voltak.  

A játékosok csuromvíz lettek.  

Mint látjuk, az állítmány létigei részét ilyenkor is többes számba tesszük. 
Ez az egyeztetési forma napjainkban már meglehetősen ritka, pedig szabályos. 
Helyette sokan inkább egyes számba teszik az alanyt:  

A jón hajós nép.  

A magyar harcias nép volt.  
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Harmadik példánkat ma inkább így hallani:  

A játékosok csuromvizesek lettek.        

  Az iméntiekkel ellentétben nem helyes az egyes számú melléknévi állít-
mány használata többes számú alany mellett:  

Kénytelenek leszünk hamarabb indulni (nem: kénytelen leszünk). 

Legyenek szívesek segíteni (nem: legyen szívesek)!  

A köznyelvben kerülendő zárójeles formák tájnyelvi eredetűek, de szép-
irodalmi adatunk is van erre a jelenségre: „hozzám már hűtlen lettek a szavak” 
(Babits Mihály: Jónás könyve). 

Ha a mondat alanya a mind névmás, az állítmány egyes számba is kerülhet, 
meg többes számba is:  

Mind elment.  

Mind elmentek.  

Az ilyen mondatokban a mind eredetileg nem alany volt, hanem az alanyra 
vonatkozó állapothatározó. A mondat állítmánya tehát voltaképpen nem a mind 
szóval, hanem az elmaradt, de odaérthető alannyal egyezik:  

A vendég mind elment.  

A vendégek mind elmentek. 
 

Az alábbiakban azokat a mondatokat vizsgáljuk, amelyekben több alany 
található. 

Ha a mondatnak több egyes számú alanya van, az állítmány általában ma-
gyarosabb egyes számban:  

A könyv és a füzet már a táskámban van.  

Ha az alanyok személyek, az utánuk következő igei állítmány állhat egyes 
és többes számban is:  

Sándor, József, Benedek zsákban hozzák (vagy: hozza) a meleget.  

De ha az állítmány a személynevek előtt áll, akkor csak az egyes szám képzelhe-
tő el:  

Jutalmat kapott Nagy Melinda és Sárosi György.  
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Ha az alanyoknak egymáshoz való viszonyáról van szó, különösen természetes 
az értelmi egyeztetés, azaz a névszói állítmány többes száma:  

Piroska és Viktor most már házastársak.  

Ildikó és Eszter testvérek.  

Máskor a névszói és a névszói-igei állítmány állhat egyes és többes számban:  

Feri és Zsolt szorgalmas(ak).  

A sárga és a kék ellentétes szín(ek).  

De ha az állítmány megelőzi az alanyokat, akkor csak az egyes számot ajánlhatjuk:  

Üres most a hűtő meg a kamra.  
Ha az egyes számú alanyok közül valamelyiknek mennyiségjelzője vagy 

határozatlan névelője van, általában jobb az egyes számú állítmány:  

Az elnök és két kísérője most érte el a kordont.  

A nyomozó és egy járőr biztosította a területet. 

Amikor több, vegyesen egyes és többes számú alanynak közös állítmánya 
van, ez vagy a sorrendtől függetlenül többes számú, vagy a hozzá legközelebb 
lévő alanynak a nyelvtani számát követi:  

„Az üvegek, cukor, kávé szétrepültek” (Veres Péter).  

A naptár, a tankönyvek és az értelmező szótár ott maradt az asztalomon.  

Olyan sorrendet célszerű választanunk, hogy a többes számú alany kerüljön a 
legközelebb a többes számú állítmányhoz, mert így a leggördülékenyebb a meg-
fogalmazás:  

A naptár, az értelmező szótár és a tankönyvek ott maradtak az asztalomon.  

A helyszínre érkeztek a mentők, a tűzoltók és a kárelhárítási parancsnok.  

A mecset, a vár és a történelmi nevezetességek sok-sok látnivalóval szolgálnak a turis-
táknak.   

 
 


