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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) 

 

8. rész 
 

 
 Miért vannak a névszói mellett névszói-igei állítmányok is? 
 

Ha megfogadtad, amit az előző rész végén tanácsoltam neked, akkor 
most előre vagy: talán magad is rájöttél már arra, hogy hogyan történik a 
predikatív viszony jelölése olyankor, ha az igének nem igei, hanem névszói 
állítmánya van.  

Emlékszel rá, hogy az előző részben az alany és (igei) állítmány közti 
viszony jelölőjét nem igei személyragnak neveztük (pedig amúgy az), hanem 
általánosabb néven predikatív viszonyjelölőnek (PVj). Ez ott nem okozott 
zavart, de igazi hasznát csak most fogod megérteni. 

Azt mondtuk, minden magyar mondatra általánosan érvényes a 
következő szerkezet:  

 
ALANY→PVj←ÁLLÍTMÁNY 

 
Nézzük hát, mi lesz akkor, ha az állítmány nem ige, hanem például 

melléknév. Ha mondjuk a macskáról olyasvalamit akarsz állítani, amit mellék-
névvel lehet kifejezni (például azt, hogy kíváncsi), akkor a mondat általános 
szerkezete szerint az alany ez lesz: a macska, az állítmány a kíváncsi, és kell még 
hogy legyen a mondatban egy PVj. Ennek kiválasztásában az előző részben 
megállapított szabályt alkalmazod: mivel az állítmány itt nem ikes ige (hiszen 
ezúttal nem is ige), az általánosan érvényes PVj-sorozatból kell a megfelelőt 
kiválasztanod, mégpedig az alany személye és száma szerint. Itt az alany egyes 
számú főnév, tehát az egyes szám harmadik személyű ragot választod ki. Ez 
pedig nem más, mint régi jó ismerősünk: a raghiány, vagyis a -Ø. Mondatunk 
tehát így fog összeállni: 

 
A macska → -Ø ← kíváncsi. 
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Ha azonban nem a macskáról akarod állítani, hogy kíváncsi, hanem 
magadról, akkor a mondatban a macska főnév helyett az én névmás kerül 
alanyként. Ehhez pedig, mint már tudjuk, nem a -Ø (E3) PVj tartozik, hanem a 
-k (E1). A mondat tehát így alakul: 

 
Én→ -k ←kíváncsi. 

 
Csakhogy itt bajba kerülsz: itt már muszáj egy ragot is bevinned a mon-

datba. A PVj funkciójú ragnak azonban igen szigorú szabálya, hogy csakis 
igéhez kapcsolódhat (ezért is hívjuk igei személyragnak). Ha nem így volna, 
most egyszerű volna a dolgod: végigragozhatnád a melléknevet úgy, ahogy az 
igét szoktad, a szép melléknevet például így: én szépek, te szépsz, ő szép, mi szépünk, 
ti széptek, ők szépnek. Egyébként – ha hiszed, ha nem – csakugyan vannak a 
világon olyan nyelvek, ahol ez pontosan így történik. A magyarban azonban 
nem így van, mi az ilyen ragot csakis igéhez kapcsolhatjuk. Ha pedig nincs a 
mondatban ige (mert az állítmány névszó), akkor azon úgy tudunk segíteni, 
hogy kizárólag e grammatikai probléma megoldásának lehetővé tétele 
végett beviszünk egy igét is a mondatba, ez az ige rendszerint a van. Ennek a 
mondatban nincs is egyéb szerepe, csak az, hogy kisegítsen bennünket a bajból, 
ezért is hívjuk segédigének. 

A mondatod tehát így alakul: [Én]kíváncsi {vagy}ok. Ami kapcsos záró-
jelben van, az nem azért van, mert el is maradhatna, hiszen tudjuk, hogy nem 
hagyhatjuk el, hanem azért, hogy ezzel jelezzük: a vagy- ige(tő) ebben a mondat-
ban amolyan „ejtőernyős”: nem tartozik igazán a mondathoz, csak szükségből 
szerkesztettük bele. Segítségével most már könnyedén el tudjuk helyezni a 
mondatban a PVj-ket, bármilyen személyű legyen is az alany: 

 
én kíváncsi vagyok, 
te kíváncsi vagy [értéke szerint a vagy = van + -sz], 
ő kíváncsi -Ø – ide azért nem kell segédige, mert nincs mit hozzákapcsolni. 
 
A többes számú alanyokkal szerkesztett mondatokban érdekes dolgot 

figyelhetsz meg: a mi kíváncsiak vagyunk és a ti kíváncsiak vagytok mondatokban 
kettős jelölése is van a predikatív viszonynak: az egyik a szám, a másik a 
személy szerinti egyeztetés (s a személy szerinti egyben szám szerinti is): 

 
személy 
szám 

         mi kíváncsiak vagyunk 
 

Ez a kettős jelölés érdekes tulajdonsága a magyar mondatnak. Nem 
minden nyelvben van így, angolul például: we are happy ’vidám(ak) vagyunk’ 
(tehát nem happies!), de itt igazából még a személy szerinti egyeztetés sincs meg 
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olyan pontosan, mint a magyarban. (Ha azonban a névszói állítmány főnév, 
akkor az angolban is megvan a szám szerinti egyeztetés: we are students ’diákok 
vagyunk’.) 

Többes szám harmadik személyű alany esetén ilyen mondatot kapunk: ők 
kíváncsiak -Ø. Ide meg azért nem kell segédige, mert a magyar mondat alanya 
alapértelmezés szerint harmadik személyű, s mivel a mondatbeli viszonyt a 
számbeli egyeztetés kielégítően jelzi, a személybeli egyeztetés jelölése a névszói 
állítmány esetében elmaradhat. 

Remélem, most már érted, hogy az állítmányok osztályozásának miért 
nem a legpraktikusabb módja az, ahogyan azt az iskolában szokták tanítani. Te 
ezt úgy tanultad, hogy van (1) igei állítmány, (2) névszói állítmány és (3) 
névszói-igei állítmány. Jobban meg fogod ezt érteni, ha úgy gondolod el, hogy a 
magyarban igazából (1) igei meg (2) névszói állítmány van, a névszói állítmány 
pedig mindig névszói-igei állítmányként (vagyis „névszó+segédige” formában) 
jelenik meg, mikor valami olyasmit is bele kell szerkeszteni a mondatba (az 
eddigi példákban az első vagy második személyű alany által megkövetelt PVj-t), 
amit csak igéhez szabad kapcsolni, ami tehát szükségessé teszi a segédige 
bevezetését. És most már az is világos, miért nem lehet segédigével szerkesztett 
névszói-igei állítmánya egyetlen olyan mondatnak sem, amely (a magyar 
mondat alapértelmezése szerinti értékeinek megfelelően) kijelentő módú és 
jelen idejű, alanya pedig harmadik személyű. 

Az előző mondatban azért van ott a megszorító értelmű „segédigével 
szerkesztett”, mert van néhány ige, amely nemcsak azért kerül a névszói 
állítmányú mondatba, hogy legyen mihez ragasztani valamit (például a 
személyragot), hanem mert csakugyan jelent is valamit. Például ebben a 
mondatban: A sportoló sokáig fiatal marad. Ha jól meggondoljuk, mit is jelent ez, 
észrevesszük, hogy ez van benne: a sportoló (most) fiatal (ezt egyszerű névszói 
állítmánnyal tudjuk kifejezni), és ez az állapota még el fog tartani egy darabig. 
Időbeli kiterjedést hoz be a marad ige, de ezen túl egyebet nemigen jelent, ezért 
is tud olyan szerepet betölteni a mondatban, mint az egyszerű jelen idejű 
mondatban a segédige. 

 
Most pedig lássunk valami mást, mert a névszói-igei állítmány megértésé-

hez annyi még nem elég, amennyit elmondtunk. Ehhez ugyanis két fontos 
dolgot kell még tisztázni. Az egyik a mód, a másik meg az idő. Te valószínűleg 
úgy tudod róluk, hogy ezek azok, amelyeket a mondatban az ige szokott 
hordozni, sőt az igére leginkább az jellemző, hogy módja, ideje, száma és 
személye van. Azért gondolod így, mert elemzéskor mindig ezeket kellett róla 
elmondanod. 

Ha így gondolod, akkor próbáljuk ki, így van-e csakugyan. Vegyük 
példának ezt a mondatot: Éhesek a madarak. Ha azt kérdem tőled, szerinted ez 
milyen módban és időben van, biztosan rávágod rögtön (éspedig igen 
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helyesen), hogy ez bizony kijelentő módban van, és jelen időben. Az én 
kérdésem akkor a következő: honnan tudod te ezt? Hiszen egy fia ige sincs 
benne! Ha tehát mégis van neki módja és ideje, akkor bajosan lehet az igaz, 
hogy a mód és az idő az igéhez tarozik. 

Nézzük hát meg közelebbről, mi is az, hogy jelen, múlt és jövő idő. A 
fenti mondattal nemcsak azt akartam kifejezni, amit éppen gondolok a 
madarakról, hanem azt is tudtodra akartam adni, hogy ez nem egy akármikorra 
szóló örök igazság, hanem arra a pillanatra érvényes, mikor mi ketten 
beszélgetünk. Vagyis kettőnk beszélgetésével egy időben van az is, hogy a 
madarak éhesek. Ettől (= ezért) van ez a mondat jelen időben. Ha beszélge-
tésünk idejéhez képest korábbi az, amiről beszélek, akkor rögtön jelzem neked 
a mondatban, hogy ezt ne a mostani pillanatra értsd, hanem egy múltbelire. 
Úgy jelzem számodra, hogy beviszek valamit a mondatba, ami nincs benne, ha 
jelen idejűként mondom: a múlt idő jelét. 

A magyar mondat alapértelmezés szerint jelen idejű. Ez nemcsak annyit 
jelent, hogy a jelen időnek nincs semmilyen jele, hanem azt is, hogy ha valami 
időtlenül érvényes dolgot állítunk, azt is jelen idejű mondattal mondjuk. A 
mértankönyved például jelen időben van írva, pedig ami ott van, az már 
évezredekkel ezelőtt is érvényes volt, és nyilván ezután is az lesz. A három-
szögről például ez áll a könyvben: A háromszög szögeinek összege 180°. Nem azért 
van jelen időben, mert amit mond, az csak a beszéd pillanatára igaz, hanem 
mert az állítás tulajdonképpen időtlenül érvényes, s ilyenkor a magyar mondat 
alapértelmezés szerinti idejét használjuk, hiszen semmi okunk sincs rá, hogy 
attól eltérjünk. (A mértankönyv szövegét úgy mindenestül át lehetne tenni múlt 
időbe, igazságai akkor sem változnának meg, de mivel eltérne az alapértelmezés 
szerinti időtől, rögtön olyasmit sugallna, amit nem kellene. Ha például azt 
olvasnád, hogy: A háromszög szögeinek összege 180° volt, az első gondolatod 
biztosan ez lenne: és most vajon mennyi lehet?) 

Ha gondolkoztál közben, akkor már érted is, hogy eddig bizony nagy 
tévedésben voltál: hiszen ideje meg módja nem az igének van, hanem a 
mondatnak! (Sőt személye és száma sincs az igének, mert az meg az alanynak 
van!) Az igének annyi köze van, hogy ha a mondat eltér az alapértelmezés 
szerinti (kijelentő) módtól és (jelen) időtől, akkor azt valamilyen (mód- vagy 
idő-)jellel jelöljük, ezeknek meg szintén az a tulajdonságuk (akárcsak a PVj-
knek), hogy szigorúan csak igéhez kapcsolódhatnak. Ha tehát a mondatnak igei 
állítmánya van, akkor semmi gond sincs vele, hiszen ott van az ige, hozzá lehet 
kapcsolni a mód- és időjeleket. Ha azonban olyan mondatot teszünk a jelentől 
eltérő időbe, illetve kijelentőtől eltérő módba, amelynek névszói állítmánya van, 
megint csak a segédigéhez kell folyamodnunk, így a névszói-igei állítmányok 
újabb esetei jönnek létre: A madár éhes – A madár éhes volt – A madár éhes lesz – 
A madár éhes volna – A madár ne legyen éhes. 
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A magyar nyelvtankönyvek furcsaságaihoz tartozik, hogy az ún. ható igék 
-hat, -het toldalékát a képzők között tartjuk számon, nem a módjelek között, 
pedig ez bizony úgy viselkedik, mint akármely rendes módjel. Hogy a magyar 
mondatnak igenis lehet „ható módja”, azt az is mutatja, hogy a -hat, -het a 
névszói állítmányú mondatba is beleszerkeszthető, persze csak segédigével, 
mert – akárcsak a többi mód jelét – ezt is csak igéhez lehet hozzákapcsolni: A 
madár éhes lehet. Különlegessége csak annyiban ál, hogy egyéb módokat 
keresztezve, azokkal kombinálódva beépülhet a mondatba: mehet, mehetne, 
mehessen. (Biztonság okáért a vizsgán jelezd majd, hogy tudod, minek minősül 
a -hat, -het a nyelvtankönyvekben; ezt a bekezdést meg ne úgy vedd, hogy csak a 
te összezavarásodra került ide: azért van, hogy értsd meg, miért lehet a lehet is a 
névszói-igei állítmány igei része – mint éppen ebben a mondatban is.)          


