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MONDATTAN 
 
A nyelvhelyességi hibák legnagyobb része nem önmagában jelentke-

zik, hanem szószerkezetekben, mondatokban, illetőleg a szövegben. Ezért 
meglehetősen szerteágazó területeket fog össze fejezetünk, amely az eléggé 
általános Mondattan címet viseli. A könnyebb tájékozódás kedvéért két fő 
részt különítünk el: először egyes szófajok, majd pedig bizonyos mondatré-
szek nyelvhelyességi kérdéseivel foglalkozunk, érintve a témához kapcso-
lódó fogalmazási, szerkesztésbeli és szórendi tudnivalókat is. Az alcímekből 
kitűnik, hogy nem törekszünk a teljességre, hanem napjaink leggyakoribb 
nyelvi gondjainak vizsgálatára szorítkozunk. 

 
Egyes szófajokhoz kapcsolódó nyelvhelyességi kérdések  

(folytatás) 
 

2. Névelők 
 
A névelőkre meglehetősen kevés figyelem fordul, pedig elhagyásuk 

vagy fölösleges kitételük jelentős értelmi különbséget okozhat. Használatu-
kat bonyolult szokás- és szabályrendszer irányítja, amelyből itt csupán né-
hány jellegzetes típushibát emelünk ki. 

 
a) Határozott névelő 

 
Ahogy neve is mutatja, ez a névelő a hozzá tartozó szó fogalomkörét 

leszűkíti, határozottá teszi, s az ugyanolyan fajtájú dolgok közül egyet ki-
emel: A második vágányról gyorsvonat indul, a második vágány mellett 
kérjük, vigyázzanak! (Helytelen: Második vágányról gyorsvonat indul, má-
sodik vágány mellett…) A szükséges határozott névelő elhagyása gyakori 
hiba kiírásokban, feliratokban: 

 
Helytelen Helyes 
Pénztártól való távozás után rekla-
mációt nem fogadunk el. 

A pénztártól való távozás után… 

Fűre lépni tilos! A fűre lépni tilos! 
Vezeték érintése életveszélyes! A vezeték érintése életveszélyes! 
Tetőn dolgoznak! A tetőn dolgoznak! 
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     A hivatalos nyelv egyik sajátossága, hogy sokszor elmarad a nélkü-
lözhetetlen határozott névelő:  

 
Helytelen Helyes 
Ügyész indítványozta…  Az ügyész… 
Vádlott kijelentette… A vádlott… 
Védő álláspontja szerint… A védő… 
Felperes kárigényt jelentett be… A felperes… 
Alperes védekezésében előadta… Az alperes… 

 
 Ezekben a példákban a köznevek mintegy tulajdonnevesülnek, de ezt 

a szemléletbeli átalakulást (vagy inkább modorossággá váló egyszerűsödést) 
nyelvileg semmiféleképpen sem fogadhatjuk el. Ugyancsak helytelenek a 
következő mondatrészletek: Illetékes szervek engedélyezték… Szerződő fe-
lek megállapodtak abban… Fent nevezett személy… Említetteken kívül 
megjegyzem… Előzőekben szó volt arról… (Helyesen mindegyik kifejezés 
előtt szerepelnie kell a határozott névelőnek: Az illetékes szervek engedé-
lyezték… A fent nevezett személy… stb.) A mondatok időhatározói szószer-
kezeteinek éléről is indokolatlanul elmarad a névelő: 

 
Helytelen Helyes 
Jövő héten utazunk. A jövő héten utazunk. 
Első pillanatban tudtam… Az első pillanatban tudtam… 
Utóbbi időben tapasztaltam… Az utóbbi időben tapasztaltam… 
Utolsó percben érkezett. Az utolsó percben érkezett. 
Erre későbbiekben még visszatérünk. Erre a későbbiekben még visszatérünk. 

 
A határozott névelőre akkor nincs föltétlenül szükség, ha a hozzá kap-

csolódó főnevet birtokos személyjellel látjuk el: Védőnk álláspontja sze-
rint… alperesünk védekezésében előadta… Illetékes szerveink engedélyez-
ték… Ez azonban nem általános szabály, és sok mindentől függ. Van olyan 
beszédhelyzet, amikor mindkét változat elfogadható: Pénztárunktól való 
távozás után reklamációt nem fogadunk el. A pénztárunktól való távozás 
után reklamációt nem fogadunk el. 
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Nyelvi babona az, hogy a határozott névelő nem állhat tulajdonnevek 
előtt. Egyrészt ez a megállapítás túlságosan általános, mert a tájegységnevek 
névelősek (a Kisalföldön születtem), de a megyenevek névelőtlenek (Bor-
sodban születtem); az államnevek névelősek (a Magyar Köztársaságban 
születtem), de az országnevek névelőtlenek (Magyarországon születtem); a 
folyónevek névelősek (nagy folyónk a Duna és a Tisza), de a kontinensek 
neve névelőtlen (lakóhelyünk Európa) – és még folytathatnánk a sort. Az 
előbbi pontatlan megállapítást úgy árnyalhatjuk, hogy bizonyos tulajdonnevek 
általában névelő nélkül állnak, míg más tulajdonnevek névelővel. A to-
vábbiakban a névelőtlen tulajdonnevekkel foglalkozunk. Bár közvetlenül 
hozzájuk nem kapcsolódik névelő, előfordulhat olyan mondatbeli helyzet, 
hogy mégis szükség van a kitételére. Akkor lehetséges ez, ha a névelő vala-
mely következő mondatrészre vonatkozik. Gyakori hiba ilyenkor a szüksé-
ges a, az elmaradása:  

 
Helytelen Helyes 
A minisztérium visszautasítja Kovács 
Lászlót ért vádakat. 

A minisztérium visszautasítja a Kovács 
Lászlót ért vádakat. 

Reagálni szeretnék Tóth Sándor által 
elmondottakra.  

Reagálni szeretnék a Tóth Sándor 
által elmondottakra.  

Ismered Pétertől balra álló szőke 
lányt? 

Ismered a Pétertől balra álló szőke 
lányt? 

    
Egyszerű átalakítással, mondatszűkítéssel meggyőződhetünk a határo-

zott névelő szükségességéről: A minisztérium visszautasítja a vádakat. Re-
agálni szeretnék az elmondottakra. Ismered a szőke lányt? A névelő tehát 
nem a tulajdonnevekre, hanem a köznevekre vonatkozik, csakhogy példá-
inkban tulajdonnevet is tartalmazó alárendelt bővítmény ékelődött közéjük, 
és emiatt a névelő elvált a szavától. Hasonló a helyzet az alábbiakban is: 
Abban az időben még a Budaörsi úti kollégiumban laktam. Szombat haj-
nalban a Budapest–Pécs vasútvonalon, Százhalombatta közelében súlyos 
baleset történt. 
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A nyelvművelés régóta kifogásolja a határozott névelőnek a személy-
nevek előtti fölösleges alkalmazását. A személynevek már eleve határozot-
tak, így szükségtelen hozzájuk kapcsolni a névelőt. Ennek ellenére sokan 
úgy érzik, más stílusértékű a névelős személynév. A népnyelvben, a társal-
gási nyelvben és az értelmiségiek kifejezésmódjában egyaránt föllelhető je-
lenségről mégis azt mondhatjuk, hogy kerülendő modorosság: A Feri azt 
üzente… Ma már láttad a Klárikát? A Latinovits szavalta ezt a verset. A 
Töröcsik játszotta a főszerepet. (Helyesen: mindegyik mondatban névelőtlen 
a személynév.) 

 
b) Határozatlan névelő 

 
Kevesebb gond adódik a határozatlan névelő használatában. Egyetlen 

esetet emelünk ki: a névszói állítmány előtti idegenszerű alkalmazását. Sok 
más nyelvben ugyanis ilyenkor nélkülözhetetlen valamilyen névelő – a hatá-
rozott híján kell a határozatlan. A magyartól viszont idegen ez a szerkesz-
tésmód:  

A sas egy nagy testű madár.  
Miskolc egy hatalmas ipari város.  
Péter egy okos fiú.  
Helyesen:  
A sas nagy testű madár.  
Miskolc hatalmas ipari város.  
Péter okos fiú. 
A köznyelvben még gyakoribb ugyanennek a mondattípusnak a tagadó 

változata:  
 

Nem volt egy jó meccs.  
Láttam, de nem egy izgalmas film.  
Nem volt egy könnyű helyzet!  
 

Ez legföljebb a bizalmas stílusban fogadható el, az igényes megnyilat-
kozásokban, valamint az írásos munkákban kifogásolható. Helyesen tehát:  

 

Nem volt jó meccs.  
Láttam, de nem izgalmas a film.  
Nem volt könnyű helyzet! 
 


