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Szilágyi N. Sándor 
 

 
Miért tanulod a nyelvtant? 

 

Nyelvtani kiskalauz 
 

(Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből,  
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 

 
5. rész 

 
Mitől alárendelő egy mondatbeli viszony? 
 

Ha a fenti szószerkezeteket megfigyeled, magad is észreveszed, hogy sem 
a határozósban, sem a birtokos jelzősben a tagok nem egyenrangúak. Erről 
úgy tudsz a legkönnyebben meggyőződni, ha megpróbálod az egyes szavakat 
külön-külön elhagyni a mondatból. Ha a birtokos jelzőt elhagyod, a mondat 
nem egészen azt fogja ugyan jelenteni, de értelmes, jó magyar mondat marad: 
Bagoly is bíró a házban. Ellenben, ha a szószerkezet alaptagját, a birtokot jelölő 
szót hagyod el, akkor muszáj elbúcsúznod a birtokos jelzőtől is, hiszen 
különben ilyen sületlenség jön ki: Bagoly is bíró a maga. Ez nemhogy nem 
értelmes, de még magyar mondatnak sem válik be. A jelző ugyanis csak a jelzett 
szón keresztül kapcsolódik a mondatba. Ezért mondjuk alárendelőnek az 
ilyen szószerkezeteket: az alaptag úgyszólván maga alá rendeli a másikat 
(amelyet determinánsnak is hívnak). Ezt az alárendeltséget éppen így, az 
alaptag alá rajzolással szoktuk szemléltetni, mikor a mondat szerkezeti vázát 
ábrázoljuk:  

 
[a] bagoly  [is] – bíró                 
                          
                            -ban 
 
                            [a] ház 
 
                             -a 
 
                           maga 
 
Mint látod, alulról felfelé haladva visszabonthatod a mondatot, de ha 

felülről kezded, rosszul jársz: ha a bíró-t elhagyod, rögtön leszakad minden, ami 
alatta van. 
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Vagy itt ez a másik mondat: Találtam a könyvtárban egy jó könyvet. A jó-t 
elhagyhatod, a mondat attól még értelmes és jó magyar mondat marad, ha nem 
is pontosan azt jelenti, amit a jó-val együtt. De ha a könyv szót hagyod el, a jó-t 
sem tarthatod meg. (Ez érthető is, hiszen a „jó” nincsen önmagában, hanem 
csak valaminek a minőségeként van, míg a könyvet e minőség nélkül is 
könnyen elképzelhetni. Könyvről anélkül is beszélhetsz, hogy minősítenéd, de 
azt, hogy jó, csak azzal együtt szoktuk mondani, ami ezt a minőséget hordozza.) 
Az ilyen szószerkezeteket tehát alárendelőnek  nevezzük, itt konkrétabban 
alárendelő, minőségjelzős szószerkezetnek, amint azt bizonyára magad is 
tudod. 

 
Miért jó az nekünk, hogy mellérendelő viszonyok is vannak? 

 
Figyeld meg viszont ezt: Eddig matekből kaptam egy hetest, egy kilencest 

meg egy nyolcast. A hetes, kilences és nyolcas között is van valamilyen mondatbeli 
viszony. De ezek nem függenek egymástól, akármelyiket elhagyhatod anélkül, 
hogy a másik kettő közül bármelyikről is le kellene mondanod. Az ilyen mon-
datbeli viszonyt mellérendelőnek hívjuk, hiszen ezek a szavak nem egymás 
alá, hanem egymás mellé vannak rendelve.  

De mit értsünk azon egész pontosan, hogy a hetes, kilences és nyolcas között 
mellérendelő viszony van? Azt látod bizonyára, hogy ezek ugyanazzal a kap 
igével alkotnak alárendelő, tárgyas szószerkezetet. De hogy jobban megértsd 
ezt a dolgot, gondold most el, hogy ezt esetleg másképp is mondhatnád, még-
pedig három mondatban, így: 

 
Eddig matekből kaptam egy hetes. 
Eddig matekből kaptam egy kilencest. 
Eddig matekből kaptam egy nyolcast. 
 
Mind a hárommal igazat mondanál. Én azonban (mint hallgató) furcsálla-

nám ezt, mert számomra nem lenne azonnal világos, hogy mind a három mon-
dat egyszerre igaz: úgy is érthetném, hogy a második mondattal helyesbíteni 
akarod az elsőt, majd valamiért meggondolod magad, s a harmadikkal meg a 
másodikat érvényteleníted. Ezért nem is mondod ezt így, hanem rögtön össze-
vonod a hármat egyetlen összetett mondattá: Eddig matekből kaptam egy hetest, 
és eddig matekből kaptam egy kilencest, és eddig matekből kaptam egy  nyolcast. Az és 
épp azt jelzi, hogy ezek egyszerre, egymás mellett érvényesek, hogy mindaz, 
amit ezzel az összetett mondattal mondasz, egyetlen bonyolultabb kijelentés, 
nem pedig három. 

Biztosan nem tőlem tudod meg, hogy ez is mellérendelő viszony, csak-
hogy itt nem egy egyszerű mondat két mondatrésze, hanem egy összetett 
mondat (illetve itt egyenesen három) tagmondata között áll fenn. Ilyenkor a 
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mellérendelő viszony azt jelzi, hogy a tagmondatokat nemcsak egymás mellé 
állítva, hanem egymás mellé rendelve is mondom: úgy, hogy együtt alkossanak 
egy bonyolultabb közleményt, és összetartozásuk is világos legyen. 

Ez a hosszú összetett mondat azonban még mindig nem olyan, amilyet te 
csakugyan mondani is szoktál. Ugyanis rettenetesen túl van beszélve: hiszen 
három tagmondat a tárgy kivételével szóról szóra ugyanaz. De minek 
mondanád el ugyanazt háromszor, mikor van rá szabály, hogy rövidíthetsz? 
(Mondanom sem kell, hogy ezek a rövidítési szabályok is a nyelvtanhoz 
tartoznak.) Elhagyod hát az ismétlődő részeket (más szóval törlöd őket), és 
csak a különbözőeket tartod meg. Az eredmény ez lesz: Eddig matekből kaptam 
egy hetest, és eddig matekből kaptam egy kilencest, és eddig matekből kaptam egy 
nyolcast. Vagyis a hosszú összetett mondatból létrehozol egy praktikusan 
használható egyszerű mondatot. Ebben viszont most már nem egy tárgy lesz, 
hanem három, éspedig egymással mellérendelő viszonyban, hiszen ez a viszony 
az összetett mondatok közötti viszonyból öröklődött át ide. 

Ha efelől valami kétséged volna, akkor figyelj még ide egy csöppet. Kiné-
zel magadnak egy szép töltőtollat, de sajnos elég drágán adják. Két különböző 
dolgot akarsz tehát elmondani: (1) A töltőtoll szép. (2) A töltőtoll drága. 
Csakhogy te ezt nem két külön állításként szeretnéd mondani. Összevonod hát 
őket egyetlen összetett mondattá: A töltőtoll szép [ami igen jó dolog], de a 
töltőtoll drága [ami viszont elég baj]. 

Az előző példában a három egyszerű mondatot az és kötőszóval kapcsoltad 
össze, hiszen ott azok tartalma hasonló volt, inkább kiegészítette egyiké a mási-
két. Azt a fajta mellérendelést (a tagmondatok között) éppen ezért kapcsolatos 
mellérendelő viszonynak hívjuk. Ha pedig ilyen viszony volt a tagmondatok 
között, akkor az ismétlődő részek törlésével létrehozott egyszerű mondatban 
ilyen viszony lett a tárgyak között is: egy hetest, egy kilencest és egy nyolcast. (Azért 
éppen ezek között, mert ezeket tartottuk meg, hiszen ezek különböztek.) 

Itt azonban, az utóbbi példában nem az és, hanem a de kötőszót haszná-
lod, mert a két mondat tartalma (vagy inkább amit hozzájuk gondolunk – lásd a 
szögletes zárójelben) ellenkezik egymással. Ezért hívjuk az ilyet ellentétes 
mellérendelő viszonynak. Ha pedig most az előbbi recept szerint törlöd az 
összetett mondatból a fölösleges ismétlést, és létrehozol egy egyszerű 
mondatot, akkor éppen ez az ellentétes mellérendelő viszony fog átöröklődni 
abba is: A töltőtoll szép, de drága. Itt most persze nem a tárgyak között jön 
létre a mellérendelő viszony, hiszen a két tagmondatban, amelyekből ezt létre-
hoztuk, nem a tárgy volt különböző (nem is volt bennük tárgy), hanem az állít-
mány. Az egyszerű mondatban tehát lesz egy többtagú állítmány: szép, de 
drága, ellentétes mellérendelő viszony pedig a szép és a drága lesz.  
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A tagmondatok közötti mellérendelő viszony azonban nem mindig örök-
lődik át az egyszerű mondatba (mint mondatrészek közötti mellérendelő vi-
szony). Van ugyanis ennek egy feltétele. Figyeld meg a következő két monda-
tot: 

(1) Micimackó boldogan élt. 
(2) Micimackó a kuckójában élt. 
 
Összetett mondattá összevonva: Micimackó boldogan élt, és micimackó a 

kuckójában élt. Töröljük az ismétléseket: Micimackó boldogan élt a kuckójában. 
Itt már nem válna be az a megoldás, hogy Micimackó boldogan és a kuckójá-
ban élt. Ugyanis a boldogan módhatározó, a kuckójában meg helyhatározó. Már az 
összetett mondat tagmondataiban sem voltak egyformák. A tagmondatok közti 
mellérendelő viszony pedig csak akkor öröklődik át az egyszerű mondatba, ha a 
kérdéses megmaradó részek ugyanolyan mondatrészek voltak. Innen most már 
azt is megérted, miért van az, hogy az egyszerű mondatban mellérendelő 
viszony csak ugyanolyan mondatrészek között lehetséges. Egy tárgy és 
egy határozó közt például sohasem lehet mellérendelő viszony. 

 
Miért van szükségünk a mondatbeli viszonyok jelölésére? 

 
Azt mondtuk az imént: kaptam egy hetest, egy kilencest meg egy nyolcast. 

A három tárgy közt mellérendelő viszony van, most már azt is tudod, miért. Ha 
ezt hallom tőled, nem is tudom ezt a viszonyt másképp érteni, mint 
kapcsolatos mellérendelőként. Neked köszönhetem, hogy nem érthetem félre: 
az egy kilencest és az egy nyolcast közé éppen az én kedvemért tetted oda a meg 
kötőszót, hogy számomra is legyen világos, milyen viszony van e kettő közt. 
Azért hívjuk így, mert ilyenkor a mondatban valami hallható jele van annak, 
hogy te mint beszélő milyen viszonyra gondoltál.  

Még szájbarágóbban így mondhattad volna: kaptam egy hetest meg egy 
kilencest meg egy nyolcast. Az első meg-et azonban elhagytad, mert tudod, hogy én 
is tudom, hogy a kapcsolatos mellérendelő viszonyt egyszerű egymás mellé 
helyezéssel is ki lehet fejezni, különösen ilyenkor, ha a sor folytatódik, és utóbb 
a meg is következni fog. Tehát rövidítettél. Mivel itt semmi hallható (vagy látha-
tó) jele sincs annak, hogy a kettő közt milyen mondatbeli viszony van, az ilyet 
jelöletlen viszonynak tekintjük. 

A mondatbeli viszony jelölésének külön eszközei vannak. Viszonyjelölő 
elemeknek hívjuk őket. Ezekre elsősorban nekem, hallgatónak van szüksé-
gem, hiszen te anélkül is tudnád, hogyan értetted, amit mondani akarsz. Én 
azonban csak ezekből tudhatok rájönni. 



 5

A viszonyjelölő elemek különbözhetnek aszerint, hogy milyenfajta viszo-
nyokat jelölnek. Összetett mondat tagmondatai között (ha jelölt) kötőszóval 
jelöljük a viszonyt. Éppen ezért az egyszerű mondatbeli mellérendelő viszonyt 
sem jelölhetjük egyébbel, hiszen ez a kettő, mint láttuk, szorosan összefügg 
egymással.  

Az alárendelő viszonyok közül egyesek jelöletlenek. Ilyen például a minő-
ségjelzős szószerkezet tagjai közti viszony: csintalan gyermek. (Szigorúan véve 
persze ez is jelölt, hiszen én mint hallgató valamiből csak rájövök, hogy a két 
szó közt milyen viszony van. De itt a viszonyjelölés nem valami hallható 
viszonyjelölő elemmel történik, hanem a szórenddel. Ezért nem lehet 
megváltoztatni a „jelző – jelzett szó” sorrendet.) Máskor az alárendelő viszonyt 
is valamilyen viszonyjelölő elem jelöli. Ezekből kétfajta van: az egyik önálló 
szó, a másik meg a toldalék. Önálló szóval alárendelő szószerkezetekben 
mindig határozói viszonyt jelölünk, az ilyen viszonyjelölő elemet névutónak 
hívjuk: az erdő mellett lakik szószerkezetben a mellett névutó éppen arra való, 
hogy jelölje a lakik és az erdő közötti grammatikai viszonyt, amely egyben egy 
sajátos térbeli viszonyt fejez ki. De jelölhetjük a határozói viszonyt toldalékkal is: 
erdőben lakik. A mondatbeli viszonyokat jelölő toldalékokat ragoknak nevezzük. 
(Jó tudnod, a határozóragok csak hangalakjuk  szerkezetében különböznek a 
névutóktól, vagyis abban a semmiségben, hogy hozzá vannak ragadva az előttük 
álló főnévhez, azaz nem önálló szavak, hanem toldalékok. Ha ezt jól megjegy-
zed, és a névutót együtt tanulod majd a határozóragokkal, meglátod, mennyire 
leegyszerűsödik a nyelvtan megértése.) 

A határozói viszonyon kívül minden más alárendelő viszonyt raggal jelö-
lünk (ha egyáltalán jelöljük). A ragot könnyen felismered: ragnak vehetsz 
minden olyan toldalékot (és csakis az olyat!), amely egy egyszerű mon-
dat két mondatrésze közötti mondatbeli viszonyt jelöl. A raghoz tehát 
mindig két mondatrész kell, a rag éppen ezek mondatbeli viszonyát jelöli. A 
tárgyi viszony például a -t rag: kenyeret eszik. Miért tárgy tehát a kenyeret? Ne-
hogy azt mondd, hogy azért, mert tárgyrag van a végén! Hiszen nem ezért 
tárgy. Hanem azért, mert most olyasmiről beszélünk, a világ dolgainak egy 
olyan viszonyáról, amit a mondatban tárgyi viszonnyal jelölünk. Miért van eb-
ben a szószerkezetben -t tárgyrag?  

Azért, mert a kenyér meg az eszik között tárgyi viszony van. Honnan 
tudom én, hallgató, hogy az van köztük? Hát onnan, hogy te a kenyér-hez hoz-
zákapcsoltad a tárgyragot, az én kedvemért, nehogy véletlenül félreértselek. 
Hiszen a mondatbeli viszonyokat a hallgató kedvéért szoktuk valamilyen mó-
don jelölni, ebből tud ő rögtön rájönni, hogy a mondatban mi mivel és milyen 
módon tartozik össze. Így biztosak lehetünk benne, hogy azt fogja érteni, amit 
mondani szeretnék neki.  
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Jegyezd hát meg: a mondatbeli viszonyok jelöltté tételére külön nyelvtani 
eszközeink vannak, ezeket viszonyjelölő elemeknek nevezzük. Ezeknek 
eddig három fajtájával találkoztunk: (1) kötőszókkal, (2) névutókkal és (3) 
ragokkal. Ha ezek valamelyikével van kijelölve, akkor a mondatbeli viszonyt 
jelöltnek mondjuk, ha pedig nincs valamilyen hallható jele (hanem csak a 
szórendről lehet felismerni), akkor meg jelöletlennek.  

 
Miért olyan praktikus megoldás a többes szám? 

 
Most pedig mutatok neked valamit, amit ugyan te nagyon jól ismersz, 

hiszen naponta használod, de nem biztos, hogy valaha is elgondolkoztál rajta. 
Kezdjük ezt is az elején. Azt már többször megállapítottuk, hogy a 

nyelvnek olyannak kell lennie, hogy az ember könnyedén élhessen vele, de 
ugyanakkor az egész világról lehessen vele beszélni. Vagyis kompatibilis 
(illeszthető) kell hogy legyen az emberrel is meg a világgal is. Most ehhez azt 
tesszük hozzá, hogy még ez sem elég. A nyelv ugyanis a közlés követelményei-
nek is meg kell hogy feleljen, hiszen éppen erre való. Nyilván akkor a leghaté-
konyabb, ha röviden, és mégis egyértelműen tudunk vele beszélni. Minden 
nyelvben kell hogy legyenek hát olyan szabályok is, amelyekkel a félreértés ve-
szélye nélkül rövidíthetünk.  

Képzeld el, hogy kint jártál éppen az erdőben, és el akarod nekem 
mesélni, mit láttál. Azt mondod: Láttam egy őzet meg egy mókust. Ha jól megnézed, 
már ebben is van egy rövidítés: azt, hogy láttam, csak egyszer mondod, pedig te 
külön-külön láttad mindegyiket, tehát kétszer is láttál valamit. Ha nagyon 
akkurátus volnál, ezekről két egyszerű mondatban számolnál be: (1) Láttam egy 
őzet. (2) Láttam egy mókust. De ha azt is jelezni szeretnéd, hogy ez a két állítás 
egyszerre igaz, akkor ezt a két mondatot egyetlen összetett mondattá összevon-
va így mondanád: Láttam egy őzet, és láttam egy mókust. De ez túl van beszélve, 
hiszen a láttam kétszer fordul benne elő. Tovább rövidítesz tehát, így lesz az 
összetett mondatból egy egyszerű bővített: Láttam egy őzet, és láttam egy mókust. 
(Itt elég csak egyszer mondanod, hogy láttam, mivel mindkettőt láttad. Ha egyi-
ket csak láttad, de a másikat meg is fogtad, akkor már nem rövidíthetsz, akkor 
úgy kell mondanod: Láttam egy őzet, és fogtam egy mókust.) 

A rövidítés következménye az lesz, hogy az őz meg a mókus egyazon 
mondatba kerül, mindkettő tárgyként, mégpedig kapcsolatos mellérendelő 
viszonyba egymással (hiszen az összetett mondat tagmondatai között éppen 
ilyen viszony volt): egy őzet meg egy mókust. Ez is érthető, hiszen ugyanazt akarod 
mondani egyikről is, másikról is. 

De képzeld most el azt, hogy őzet nem láttál egyet sem, mókust viszont 
sokat. Ha erről mesélve az előbbi szabályt akarnád alkalmazni, abból elég 
furcsa mondat sülne ki: Láttam egy mókust meg egy mókust meg egy mókust… 
(tovább is van mondjam még?). A hallgató feje már hemzsegne a sok mókustól, 
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de te még mindig nem hagyhatnád abba, annyit láttál. De szerencsédre tudsz 
egy szabályt, amellyel azt le lehet rövidíteni: a mókus szót csak egyszer haszná-
lod, azt pedig, hogy a többit elhagytad, úgy adod tudtára a hallgatónak, hogy a 
mókus-hoz hozzákapcsolsz egy -k-t: Mókusokat is láttam. Ezt a -k-t már a nyelv-
tanból is ismered, többes szám jele a neve. Ez a jel tehát arra való, hogy a 
hallgatónak jelezze: több ilyen dologról van szó, de te csak egyszer mondtad a 
nevét, így rövidítettél. 

Ez tehát jel, nem pedig rag. Nem is érvényes rá, amit a ragról mondtunk. 
A raghoz – láttuk – mindig legalább két szóra van szükség, a rag maga éppen 
ezek mondatbeli viszonyát jelöli (pl. iskolá-ba jár – itt a -ba az iskola meg a jár 
közötti helyhatározói viszony jelölője). A jel azonban sohasem mondatbeli 
viszonyt jelöl, tehát nem viszonyjelölő elem. A jelnek másféle mondatbeli 
szerepei vannak: a többes szám jele például azt teszi világossá a hallgató számára 
(mint ebben az esetben is), hogy a mondat létrehozásakor a beszélő bizonyos 
szabályok betartásával rövidített. 

Az ilyen rövidítés szabálya egyszerű: ha egy mondatban ugyanaz a főnév 
egynél többször fordul elő úgy, hogy (1) egymással kapcsolatos mellérendelő 
viszonyban vannak, és (2) a különböző előfordulásokhoz nem kapcsolódnak 
különböző jelzők, akkor csak egyet hagysz meg belőlük, és a többes szám 
jelének hozzáillesztésével jelzed, hogy a többit elhagytad. 

Az (1) feltételt már érted. A (2) is világos lesz rögtön, ha megfigyeled a 
következő példákat. Ahelyett, hogy az ember és az ember, természetesen 
mondhatjuk, hogy: az emberek. Ez a legegyszerűbb eset, mert itt az ember szónak 
semmilyen jelzője sincs. Ha ugyanazt a jelzőt kapcsoljuk mindkettőhöz (az 
öreg ember és az öreg ember), akkor is jó így: az öreg emberek. Vedd észre, hogy itt 
nem is egy szót hagytunk el, hanem egy egész jelzős szerkezetet (pontosabban: 
két egyforma, egymással mellérendelő viszonyban levő jelzős szerkezet 
közül az egyiket!), és a többesjel révén a rövidebb forma így is helyettesíteni 
tudja a hosszabbat. 

Viszont ha a két jelzős szerkezet nem egyforma, akkor ez a módszer nem 
válik be: az öreg ember és a fiatal ember helyett például már nem lehet azt 
mondani, hogy: az öreg és fiatal emberek, mert ezt így értené mindenki: ’az öreg 
emberek és a fiatal emberek’. (Egy másik szabállyal ezt is rövidíthetjük, de nem 
a többes száméval: az öreg ember és a fiatal ember, illetve: az öreg ember és a 
fiatal ember.) Ha tehát ugyanazon főnév két különböző előfordulásához 
különböző jelzők kapcsolódnak, akkor a többes szám rövidítési szabályát nem 
alkalmazhatjuk. 

 
E (2) feltétel alapján értheted meg az ilyen finomságokat is: 
(a) A biciklik közt különbség van. 
(b) Bicikli és bicikli közt különbség van. 
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Mivel a (b) mondatban nem rövidítettünk, pedig látszólag lehetett volna, 
a hallgató először is ennek okát próbálja kitalálni. S mivel ő is tudja a szabályt, 
úgy fogja érteni, hogy itt azért nincs rövidítés, mert a bicikli két különböző elő-
fordulásához két különböző jelzőt is hozzá kell értenie, még ha nincs is a 
mondatban. Arra, hogy ezt kell tennie, éppen a rövidítés elmaradásából fog 
rájönni. Ő tehát a (b) mondat értelmét ilyenformán fogja megfejteni: ’[Jó] bicikli 
és [rossz] bicikli közt különbség van.’ (Látod, mit tesz a szabályismeret: még azt 
is megérthetjük a mondatból, ami igazából nincs benne!) 

Szinte látlak, amint most azon gondolkozol: miért kell ezt vajon ilyen 
bonyolultan mondani? Hiszen egyszerűbben is lehetne: többes számot akkor 
használunk, ha több dologról van szó, egyes számot meg akkor, ha egyről. 
Van neked némi igazad, mégsem tudok egészen egyetérteni veled, mert ha 
neked hinnék, utána nagyon nehezen tudhatnék megérteni bizonyos dolgokat. 
A te változatodból ugyanis nem látszana azonnal, hogy a nyelvtani szám gram-
matikai kategória. 

Rögtön megérted, mi az én bajom. Ha neked teljesen igazad volna, akkor 
az egyes és a többes szám használata kizárólag azon múlna, hogy egy vagy 
több dologról van-e szó. Próbáljuk hát ki, így van-e csakugyan. Ha csak ezeket 
hasonlítom össze: ember – emberek, akkor a te változatod érvényesnek látszik. 
De nézd meg ezt: hat ember. Világos, hogy nem egyetlen emberről van szó, 
hiszen benne van, hogy hat. Az ember mégis egyes számban van! Most azt 
hozhatod fel a magad mentségére, hogy éppen ezért volna fölösleges még 
többes számba is tenni: hiszen ha ott van, hogy hat, akkor világos, hogy több 
emberről van szó. Ebben is van valami, de jusson eszedbe, hogy például romá-
nul ezt így mondanád: şase oameni – vagyis többes számba tennéd az ’ember’ 
jelentésű szót. Vajon mit jelent ez? Azt-e, hogy a románok maguktól nem 
tudnák kitalálni, hogy hat ember több, mint egy? Vagy pedig azt, hogy a többes 
szám használatának is megvannak a nyelvenként/grammatikánként eltérő 
szabályai? Én inkább az utóbbit hiszem. 

Vagy nézd meg ezt: Sokféle ember van a világon. Az ember egyes számban 
van, mégsem érti ezt úgy senki, hogy van valahol a világon egy ember, aki 
sokféle. Ez tehát, ha úgy vesszük, egy teljesen „logikátlan” mondat, hiszen 
egyes számú alakkal jelölünk meg benne több dolgot. Csakhogy a nyelv nem 
arra való, hogy logikus legyen, hanem hogy beszélni lehessen vele, tudjanak 
vele szót érteni az emberek. Márpedig ezt mindenki jól érti, ha ismeri hozzá a 
grammatikai szabályokat. Ha például azt mondom: a macskák farka, akkor a 
farka ugyan egyes számban van, de te mégsem érted úgy, hogy a sok macskának 
egyetlen közös farka volna, hanem úgy érted éppen, ahogy kell: egy macska, egy 
farok. Ha viszont mindenáron „logikusan” akarnám mondani, figyelembe véve, 
hogy több macskához rendesen több farok tartozik, akkor ez jönne ki: a 
macskák farkai – csakhogy te ebből nem érthetnél egyebet, mint azt, hogy egy-
egy macskának több farka is van! 
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Ha pedig még ez sem volna neked elég, akkor most ezt figyeld meg: A 
mókusok fürgék. Az alany és az állítmány is többes számban van. Az még csak 
hagyján, hogy a mókusok többes számú, hiszen nem egy mókusról van szó, 
hanem sokról. (Tehát lehet így érteni: A mókus meg a mókus meg a mókus meg a 
…) De a fürgék? A fürge melléknév, egy tulajdonságot jelöl, az meg olyasmi, amit 
meg lehetne számolni, vagy amiből több is lehetne. Mégis lehet neki többes 
száma. Mert itt a többes számnak egyértelműen és kizárólag grammatikai 
szerepe van: a fürgék nem mint melléknév, hanem mint állítmány van többes 
számban. Éspedig azért, mert van a magyarban egy olyan szabály, hogy az 
állítmány számát mindig egyeztetni kell az alanyéval (ezt meg nekem 
beszéd közben éppen a te kedvedért muszáj betartanom, hiszen te mint 
hallgató többek között pontosan erről fogod majd felismerni a predikatív 
viszonyt).  

Jól figyeld meg, hogy azt hogy mondtuk: az állítmány számát egyeztetjük 
az alanyéval. Nem az alany számát igazítjuk tehát az állítmányéhoz, hiszen ez 
képtelenség is volna (gondold csak végig!), hanem fordítva. Hogy az alany 
milyen számú, az nem függhet az állítmány számától. Ezt csakis az dönti el, 
hogy én miről akarok beszélni. Elsődlegesen az alanynak van száma, az állít-
mánynak pedig nincs, csak az egyeztetés következményeként lesz majd. 

Ha pedig most azt szeretnéd megérteni, mi is tulajdonképpen az 
egyeztetés, akkor megint úgy jársz jól, ha arról gondolkozol el, mire jó ez 
neked, beszélőnek, illetve nekem, hallgatónak. Neked, ha jól meggondoljuk, 
nem sokra: hiszen te úgyis tudod, mit akarsz mondani. Nekem viszont annál 
fontosabb: ha tudom a szabályt, akkor én éppen az egyeztetés megléte alapján 
veszem észre azonnal, hogy a mókusok meg a fürgék összetartozik, éspedig úgy, 
hogy köztük alany–állítmány viszony (azaz predikatív viszony) van. Látod már, 
mi az egyeztetés: a mondatbeli viszonyok jelölésének egy sajátos módja. Egy 
mondatbeli viszonyt a viszonyjelölő elemeken kívül az egyeztetés által is jelöltté 
lehet tenni. Ez az egyeztetés tulajdonképpeni értelme.    

   
 

 
 (A következő számban folytatjuk) 


