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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) 

 

7. rész 
 

Miért nem értheted meg az igeragozást a mondaton kívül? 
 
Induljunk ki abból, amit te már biztosan tudsz: abból, hogy a magyar nyelv-

ben az alany és állítmány közötti viszony (azaz a predikatív viszony) jelölt. A vi-
szonyjelölés eszköze pedig a személyragozás, illetve a számbeli egyeztetés. 

Ez azonban így túl elvont lehet neked, nem is biztos, hogy csakugyan érted, 
mit jelent ez valójában. Lássuk hát egy kicsit konkrétabban. (Most majd gon-
dolkoznod is kell ám egy kicsit, de remélem, ha egyetemre kerülsz, a gondolko-
zás talán nincsen ellenedre.) Itt van ez a mondat: Indul a vonat. Ha ezt az egysze-
rű mondatot önmagában nézed, arra gondolhatsz, hogy itt bizony nincsen sem-
miféle viszonyjelölés: van benne egy alany meg egy állítmány, de egyéb semmi. 
Nézzük azonban, mi történik, ha az alanyt többes számba tesszük! Akkor már 
így mondjuk: Indulnak a vonatok. Írjuk ezt most fel úgy, hogy a mondat gram-
matikai szerkezetét is világosan lássuk (a nyíl hegye a felé az elem felé mutat, 
amely felől a nyíl őfelé mutat): 

 
A vonatok → -nak ← indul 
 
A ragot azért tettem középre (noha a mondatban nem ott van a szórendi 

helye), mert így jobban látod, hogy ez valójában viszonyjelölő elem (éppen 
ezért hívjuk ragnak). Ezért is mutat felé két nyíl is, mint minden rag felé egyéb-
ként, hiszen ez az elem éppen annak a két szónak a mondatbeli viszonyát jelöli. 
De felírhatjuk így is, ha neked úgy jobb: 

 
Indul → -nak ← a vonatok 
 
Ha most ebbe a mondatba különböző számú és személyű alanyokat helye-

zünk, akkor a következő megoldásokat kapjuk (E1 = egyes szám első személy, 
T2 = többes szám második személy, -Ø = raghiány): 
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E1 [= én] → -ok ← indul 
E2 [= te] →  -sz ← indul 
E3 [= ő, fn] -Ø ← indul 
 
T1 [= mi] → -unk ← indul 
T2 [= ti] → -tok ← indul 
T3 [= ők, fn-k] → -nak ← indul 
 

Ha ebből egy általános érvényű szabályt akarunk felállítani, akkor azt így 
írhatjuk fel (PVj = predikatív viszonyjelölő, azaz: igei személyrag): 

 

ALANY→ PVj← Állítmány 
 

Nagyon fontos dolgokat érthetsz majd meg, ha most jól megjegyzed, 
hogy ez a séma minden magyar mondatra érvényes. Ha hiszed, ha nem, még a 
névszói állítmányú mondatokra is! Maradjunk azonban egyelőre az igei állítmá-
nyúaknál. 

A predikatív viszonyjelölőnek két figyelemreméltó tulajdonsága van: 
 
(1) a mondatba csakis igéhez kapcsolva építhető be (tehát főnévhez 

vagy melléknévhez nem kapcsolható), és 
(2) hatféle változata van, ezek közül pedig – mint fennebb is láthatod – 

aszerint választjuk ki az éppen odaillőt, hogy az alany milyen számú és szemé-
lyű. 

 
Itt azonban van még egy kis bonyodalom. Amit fentebb felvázoltunk, az 

érvényes ugyan az indul esetére, de már az alszik-éra nem egészen. Itt ugyanis 
már a következőképpen alakulnak a mondatok: én alszom, te alszol, ő alszik. 
Tovább már megegyeznek a ragok. A predikatív viszonyt jelölő elemekből 
ugyanis két sorozatunk is van, az pedig, hogy éppen melyik sorozatot kell 
választanunk, attól függ, hogy az állítmányi helyzetben milyen ige van. Az igék 
ugyanis a magyar nyelvben két csoportot alkotnak, az egyik az ikes igéké, a 
másik meg az ikteleneké. Nem kell megmondanunk, hogy egy ige miért ikes 
vagy miért iktelen, hiszen ez nem valamilyen szabály következménye, hanem a 
magyar ige egyik grammatikai  jellemzője. Ezt tehát csak tudomásul vesszük, 
nem értelmezzük: olyan, és kész. A szabály pedig az, hogy ha a mondat állítmá-
nya ikes ige, akkor az ehhez illő viszonyjelölő-sorozatot választjuk (jelöljük ezt 
így: PVj-ik), ha meg nem ikes ige, akkor a másikat, az általános érvényűt (jelölve: 
PVj). 

Mikor tehát mondatot alkotunk, akkor az első szabály, amit alkalmaz-
nunk kell, a következő: 

 
(1) PVj → PVj-ik / Állítmány: ikes ige 
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Ez úgy olvasandó, hogy: ha az állítmány ikes ige, akkor (és csakis akkor) 
PVj-ként a PVj-ik sorozatot választjuk, és minden más esetben a PVj soroza-
tot. 

A megfelelő sorozatokból pedig ezután (második lépésként) aszerint vá-
lasztjuk ki a mondatba illőt, hogy az alany hányadik személyű. Ezt akár szabá-
lyokba is foglalhatjuk, ilyenformán: 

 
(2a) PVj-ik → -(o) m / Alany: E1 

PVj-ik → -(o) l / Alany: E2 
PVj-ik → -ik / Alany: E3 
 

Tovább ugyanúgy folytatódik, mint az iktelen igék esetében. Az élet per-
sze mindig bonyolultabb, mint a teória: amit mi itt fentebb szabályban rögzítet-
tünk, az csak nagyjából felel meg annak, ahogyan mi tényleg beszélünk, a 
szabály tehát nagyon le van egyszerűsítve. Vannak például olyan igék, amelyek 
csak egyes szám harmadik személyben viselkednek ikesként, a többi személy-
ben ugyanúgy ragozzuk őket, mint az ikteleneket. Például: Ez a gyerek elég 
csúnyán bánik a többiekkel. Ha az alanyt én-re cseréljük, az eredmény csakis ez 
lehet: én csúnyán bánok, nem pedig bánom, és második személyben is bánsz, nem 
bánol. Sőt a magyarok elég nagy részének (talán a többségének) a fejében olyan 
magyar nyelv van, amelynek szabályai szerint például az alszik igét is így kell ra-
gozni: én alszok, te alszol, ő alszik. Ha te is közéjük tartozol, ne restelld nagyon, 
hiszen az alszok is ugyanúgy magyarul van, mint az alszom. Akkor azonban azt 
is meg kell tanulnod, hogy otthonra, házi használatra, illetve a barátaiddal való 
beszélgetésben az alszok is beválik ugyan, de írott szövegben, például iskolai 
fogalmazásban nem: ott a szabvány szerinti magyar nyelv szabálya szerint azt 
kell írnod: alszom. És vannak olyan beszédhelyzetek, ahol elvárják tőled, hogy 
beszéd közben is így mondd, például ha nagy nyilvánosság előtt kell beszélned, 
mert úgy választékosabb. 

Ha az állítmány nem ikes ige, akkor a következő szabályokat alkalmazzuk: 
 

(2b) PVj → -(o)k / Alany: E1 
PVj → -sz / Alany: E2 
PVj → Ø  / Alany: E3  

 
PVj → -unk / Alany: T1 
PVj → -tok / Alany: T2 
PVj → -nak / Alany: T3 
 

Ezek így olvasandók: ha az alany egyes szám első személyű, akkor (és 
csakis akkor) a predikatív viszony jelölőjeként a PVj-k sorozatából a -k-t kell 
választani.  
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Most már biztosan érted, miért képtelenség az igeragozást a mondaton 
kívül megérteni. (Hányan próbálják pedig!) Hiszen ha az igét kiemeled a 
mondatból, ha nincs mellette az alany, amin múlik minden, akkor hogyan, 
minek alapján lehetne azt vajon egyáltalán eldönteni, hogy melyik személyrag 
járul hozzá, és hogy lehetne azt megérteni, hogy miért éppen az járul hozzá, 
nem egy másik? Éppen azért hívjuk az ilyeneket személyragoknak, mert 
kiválasztásuk a jelölt viszony egyik pólusának (esetünkben az alanynak) a 
nyelvtani személyétől függ. 

Lehet, hogy most már úgy gondolkozol: maradt volna a tojásban, aki ezt 
így találta ki, jól összebonyolította a dolgunkat. Hát nem lett volna egyszerűbb 
egyetlen viszonyjelölő elemmel beérni (vagy éppen eggyel sem)? Miért ne 
mondhatnánk így: én olvas, te olvas, ő olvas, mi olvas, ti olvas, ők olvas? Így is meg 
lehetne érteni, mit akarunk mondani, hiszen vannak nyelvek, amelyekben 
csakugyan így kell beszélni. Az angolban jelen időben majdnem így van, múlt 
időben meg pontosan ezt találjuk: I saw ’láttam’ egészen pontosan: „én látott”, 
you saw, he/she/it saw, we saw, you saw, they saw. Miért nem volt vajon nekünk is jó 
egy ilyen egyszerű megoldás? 

Van neked valami igazad, hiszen így is lehetne beszélni. Én mégis azt 
mondom erre, hogy inkább azt figyeld meg, milyen ügyesen van ez kitalálva. 
Mert van ám ennek egy csomó előnye is, ha nem vetted volna észre. Ha nem 
volnának személyragjaink, akkor a mondatból sohasem hagyhatnánk el az 
alanyt, mindig ki kellene tenni, mint az angolban, mert különben nem lehetne 
kitalálni, kiről, miről beszélünk tulajdonképpen. Így azonban, ha te mint 
hallgató tudod, hogy a PVj a mindkettőnk által ismert szabály szerint csakis 
akkor lehet -k, ha az alany E1 (vagyis én), akkor nekem nem muszáj azt 
mondanom, hogy: Én sietek. Elég annyi, hogy: Sietek. Hiszen a -k-ból te úgyis 
kitalálod, hogy az alany nem lehet más, mint az én. (Az ilyen alanyról, amely 
már nincs ott ténylegesen a mondatban, csak a mondat valamelyik eleméből, 
leggyakrabban az igei személyragból lehet rá következtetni, a felvételizők 
általában szokták tudni, hogy rejtett alanynak hívjuk. Úgy látszik, ezt elég 
érdekesnek találják ahhoz, hogy meg is jegyezzék, lehet, hogy a tanárok több 
gyakorlatot is végeztetnek az ilyenek felismertetésére.) Továbbá: ha az alanyt 
ilyen esetben elhagyhatom, akkor az is jelenteni fog valamit, ha nem hagyom el 
mégsem. Ezt a lehetőséget tehát felhasználhatom az alany nyomatékosítására: 
Én sietek [nem te]. (Ha tudsz angolul vagy franciául, akkor most biztosan 
méltányolni tudod a magyar nyelvnek ezt a lehetőségét. Ezekben a nyelvekben 
nincsenek pontosan azonosíthatóan személyhez kötött PVj-k, ezért a személyes 
névmást sem lehet elhagyni, így aztán a nyomatékosítást sem lehet olyan 
egyszerűen megoldani, mint magyarul, hanem mindig olyasmit kell mondani, 
hogy: ’én vagyok az, aki … [pl. siet]’: It’s me, who …, C’est moi, qui…) 

További leleményesség ebben a rendszerben, hogy az alany E3, és ha az 
ige nem ikes, akkor a PVj a -Ø, vagyis a raghiány. A raghiány nem ugyanaz, 
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mint a semmi. A semmi, az egyszerűen semmi, azzal nem is igen lehetne 
kezdeni semmit: a semmi semmire sem lehet jó. A hiány azonban mindig 
valamihez képest hiány: mindig valaminek a hiánya. Ezért is lehet vele jelölni 
valamit: hiszen te nemcsak a sietek-ből tudod kitalálni, hogy az alany az én, 
hanem a siet[-Ø]-ből is, hogy az alany E3. Mégpedig onnan tudod kitalálni, hogy 
ismered a szabályt: ha az alany nem E3, akkor a PVj mindig egy testes 
személyrag. Ha tehát itt nincs ilyen, akkor az alany nem lehet más, mint E3. 

Az pedig, hogy a PVj éppen az E3 alany esetében -Ø, azért igen praktikus 
dolog, mert éppen az ilyen alanyú mondatból kell a legtöbbet alkotnunk. 
Hiszen az alany legtöbbször egyes számú főnév, márpedig ilyen főnév személy 
tekintetében definíció szerint mindig E3 értékű (jusson eszedbe: az én/mi első 
személyű, a te/ti második személyű, és tovább minden, ami nem első vagy má-
sodik személyű, az – vagyis, hogy úgy mondjam, az egész világ – harmadik 
személyű). 

Ha most visszaemlékszel arra, amit a jelölt és jelöletlen mondatbeli viszo-
nyokról mondtunk, akkor azt is láthatod, hogy ezt a dolgot úgy is felfoghatjuk, 
hogy: ha az alany E3 (és ha az állítmány nem ikes ige), akkor a predikatív 
viszony jelöletlen. Ebben sok igazság van csakugyan, mégsem egészen jó ezt 
így mondani. Tudniillik éppen amiatt, hogy ez a viszony minden más esetben 
jelölt, itt maga a hiány is óhatatlanul viszonyjelölővé válik. Inkább azt mond-
hatjuk, hogy a magyar mondat alanya alapértelmezés szerint E3. 

Az alapértelmezés szerinti érték valószínűleg új fogalom számodra. Azt 
az értéket jelenti, amelyet érvényesnek (magától értetődőnek) tartunk akkor is, 
ha külön nem mondják is meg, mindaddig, amíg valami ezt az értéket meg nem 
változtatja. Jobban megérted, mi ez, ha azzal a számítógépes szövegszerkesztő 
programmal hasonlítom össze, amellyel ezt a szöveget éppen írom neked. Ez 
úgy van beállítva, hogy a szöveg kinyomtatásakor a bal margó alapértelmezés 
szerint 3 cm, a jobb meg 2,2 cm. Ezt a program „magától is tudja”, ezért a mar-
góra vonatkozó utasítást csak akkor kell külön megadnom, ha el akarok térni 
ettől az értéktől, vagyis más – keskenyebb vagy szélesebb – margóval akarok 
nyomtatni. 

Valahogy így vagyunk a mondattal is: a magyar mondat alapértelmezés 
szerint kijelentő módú, jelen idejű, és alanya E3. Ezért egyikre sem utal kü-
lön elem a mondatban: a kijelentő módnak és a jelen időnek nincs jele (ponto-
sabban: -Ø a jele), az E3-ű alany esetében is hiányzik a PVj. Ha ezek közül bár-
melyiket megváltoztatjuk, azt valamilyen nyelvtani elemmel kell jelölnünk: 
mód- vagy időjellel, igei személyraggal. 

Vedd észre, hogy ha a mondat felszólító módú, akkor megváltozik az 
alany személyének alapértelmezés szerinti értéke is! Hogy is ragozunk felszólító 
módban? [Én] tanul-ja-k, [te] tanul-j-Ø, [ő] tanul-j-on. Itt az E2  az alapértelmezés 
szerinti alany, ez az, amire legfeljebb csak a rag hiánya utal. És ez érthető, 
hiszen felszólítani igazából nem is szoktunk mást, csak a hallgatót, a többi ilyen 
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módú igealak inkább csak grammatikai okokból fordul elő a nyelvben. (Ez is 
mutatja, hogy amit a fentebb szabályként felírtunk a PVj-k kiválasztására 
vonatkozólag, az kissé le van egyszerűsítve: úgy lehetne pontosabb, ha az 
alapértelmezéstől eltérő módokat és időket figyelembe véve finomítanánk az 
egyes szabályokat.) 

Mindeddig azonban csak igei állítmányú mondatokat vizsgáltunk. Hogy a 
névszói állítmány esetében mi történik, arról majd a következő részben lesz 
szó. Te azonban ne siesd el a dolgot az elolvasásával, inkább állj meg itt egy 
kicsit gondolkozni, és próbálj meg előbb magad rájönni a névszói állítmányok 
esetében működő szabályra!                          

  
 
                                              

          
 

  
 

 


