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Mit tehetsz a magad érdekében? 
 

Lassan végére érünk ennek a kiskalauznak. Sok mindenről szó esett 
benne eddig, de természetesen nem mindenről. Nem is azt akartam vele, 
hogy rendszeres magyar nyelvtant írjak neked, amit meg kelljen tanulnod, 
hanem hogy megpróbáljalak valahogy rávezetni, hogyan is kell a nyelvtan-
ról gondolkoznod, és hogyan lehet azt értelmesen tanulni. Ezért nem is fog-
lalkoztam olyasmivel, amiről úgy gondoltam, hogy magad is boldogulsz ve-
le. Ez nem azt jelenti, hogy azokat a részeket ész nélkül kell megtanulnod. 
Gondolkoznod kell ott is, természetesen, és remélem, ez most már könnyeb-
ben fog menni. Jegyezz meg jól egy fontos dolgot: akármiről gondolkozol is 
a nyelvtanban, mindig jó, ha úgy közelíted meg a dolgot: mire jó ez neked 
beszéd közben, mire jó a hallgatónak, mit könnyít meg, milyen zavart okoz-
hat esetleg a megértésben, milyen lenne a nyelvünk, hogyan tudnánk be-
szélni, tudnánk-e egyáltalán, ha ez meg ez a nyelvi jelenség nem lenne, vagy 
másmilyen lenne. Egyszóval mindig azt tartsd szem előtt, hogy a magyar 
nyelvtan nem másról szól, mint rólad: arról, hogy hogyan tudsz te másokkal 
eredményesen szót érteni. 

Mindezeket azért is írom ide, nehogy félreértsd véletlenül a dolgot: a 
felvételin nem azt kell tudnod, amit itt leírtam neked. A felvételin a magyar 
nyelvtant kell tudnod. A program az V–VIII. osztályos tananyag ismeretét 
kéri, tehát először is ezeket a tankönyveket vedd elő, nem felejtve el közben, 
hogy azt a „kicsiknek” szóló nyelvtant, amely rájuk való tekintettel néha 
kurtán-furcsán elintéz bizonyos dolgokat, neked most az érett(ségizett) em-
ber értelmi szintjén mozogva kell értened és elrendezned a fejedben. A tan-
könyvek anyagát tehát úgy vedd, hogy az a legkevesebb, amit a vizsgára 
tudnod kell, az pedig, hogy éppen ezek a tankönyvek vannak tananyagként 
kijelölve, azt is jelenti, hogy a vizsgán elvileg bármi tétel lehet, ami e tan-
könyvek valamelyikében benne van, akár ha négy-öt sornyi terjedelemben is 
valahol. (Olyasmit pedig nem fog tőled senki kérdezni, ami ezekben semmi-
lyen formában nem szerepel.) 

A felvételi azonban egy kicsit másfajta vizsga, mint mondjuk az érett-
ségi. Ez ugyanis versenyvizsga. Itt tehát nem elég csak átmenő jegyet kap-
nod, hanem az első valahány közé kell kerülnöd, ha nem akarsz kiesni. 
Mennél jobban tudod és érted az anyagot, annál jobbak az esélyeid. És ami a 
legkellemetlenebb: ezt sajnos a többi felvételiző is így tudja! Érthető hát, 
hogy ilyenkor az ember nem elégszik meg a megadott bibliográfiával, ha-
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nem hozzáolvas még egyebeket is. Különböző nyelvtankönyvek vannak 
forgalomban, ezek közül egyeseknek valóban hasznukat veheted, másoknak 
kevésbé, olyanok is vannak, amelyek inkább csak összezavarnak, mert vagy 
túl elrészletezik a dolgokat, vagy túl régies a szemléletük (esetleg egyszerre 
érvényes rájuk mind a kettő.) Rácz Endre és Takács Etel Kis magyar nyelv-
tanát például haszonnal forgathatod, mert jól áttekinthető, és ami még jó 
benne: az egyes fejezetekhez a megfelelő nyelvhelyességi és helyesírási 
tudnivalókat is mellékelik a szerzők, és neked ezekre is szükséged van. (A 
könyv a budapesti Gondolat kiadónál jelent meg számos kiadásban, egy kis 
utánajárással biztosan hozzá tudsz jutni.) Nagy Kálmán Kis magyar nyelv-
tankönyve régebben jelent ugyan meg, de még ma is a hasznos olvasmányok 
közé tartozik. Viszonylag könnyen megtalálhatni Balogh Dezső – Gálffy 
Mózes – J. Nagy Mária A mai magyar nyelv kézikönyve c. rendszeres ma-
gyar nyelvtanát („a szürke könyvet” – ahogy sokan emlegetik), kellő óva-
tossággal éppenséggel ezt is használhatod, bár igazából nem szívesen aján-
lom, egyrészt mert sokkal aprólékosabb annál, mint amire szükséged lehet, 
és esetleg beleveszel a részletekbe, másrészt mert bizonyos fejezeteinek ma 
már túlhaladott a szemlélete. (Egyébként, ha bármit olvasol – nemcsak 
nyelvtankönyvet –, mindig úgy olvass mindent, hogy közben arról se feled-
kezz meg: semmi sem válik szentírássá attól, hogy valamikor átment a 
nyomdagépen.) 

Nem elég azonban tudnod és értened az anyagot: ezt a vizsgán bizo-
nyítanod is kell. Most tehát erre vonatkozólag adnék neked egypár tanácsot. 

Az első, hogy mielőtt nekifognál kidolgozni, olvasd el nagyon figyel-
mesen, mi a tételed, ha kell, többször is, és pontosan azt írd le, amit a feladat 
kér, se többet, se kevesebbet. Talán furcsállod, hogy ezt mondom, de hidd 
el, nem ok nélkül mondom. Mindig van, aki figyelmetlenségből csak a fel-
adat egy részét oldja meg. Mások meg azt hiszik, az lesz a biztos, ha min-
dent elmondanak, ami csak nyelvtanból eszükbe jut, akár oda tartozik, akár 
nem, azzal, hogy majd a tanár kiválogathatja belőle, ami őt érdekli. Pedig 
ilyenkor a tanár nem a nagy tudást méltányolja, hanem inkább levon egy-két 
pontot (én legalábbis mindig le szoktam), mert ebből arra következtet, hogy 
az illető olyan bizonytalan a dolgában, hogy még azt sem tudja eldönteni, 
mi tartozik oda, és mi nem.  

A második az, hogy ha dolgozatot kell írnod, akkor azt írj csakugyan. 
(Nemcsak nyelvtanból: mindenből.) Ezt meg azért mondom, mert sokan 
nem azt írnak, hanem valami táblavázlatfélét. Pedig az más „műfaj”, és nem 
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helyettesíti a vizsgadolgozatot. Ha például az elméleti tétel így hangzik: „Az 
igenevek”, akkor ahelyett, hogy leírnák pontosan, szépen, amit itt kell mon-
dani, valami mélységes unalomról árulkodó nagyúri hanyagsággal odavet-
nek néhány sort, valahogy így: 

 
„Igenevek: 

– főnévi: -ni 

– melléknévi: -ó, -ő (jelen) 

-t, -tt (múlt) 

-andó, -endő (jövő) 

– határozói: -va, -ve, -ván, -vén” 

 
És ezzel vége a tétel kifejtésének – és alighanem a bejutásnak is. Pedig 

ami itt van, abból látszik, hogy ebből jó, sőt nagyon jó dolog is lehetett vol-
na. A tanár azonban nem arra ad jegyet, amit a leírt vázlatból ki lehet követ-
keztetni, hanem arra, ami csakugyan ott van a dolgozatban. Nem szándékot 
osztályoz ugyanis, hanem teljesítményt. Itt tehát csak úgy lehetsz sikeres, ha 
nem átallod annak rendje-módja szerint tisztességesen leírni, dolgozat for-
májában, tehát szövegben, éspedig minél pontosabban alkalmazkodva a 
nyelvtani szaknyelv követelményeihez (azaz szakkifejezéseihez és stílusá-
hoz), hogy először is: mi az igenév, mi az, ami általában jellemző az igene-
vekre (tehát hogy ezek a mondatban névszói vagy határozói szerepűek, de 
bővítményeik változatlanul ugyanazok, mint amelyek az igéhez is kapcso-
lódnak, tehát lehet például tárgyuk – kenyeret vágni, kenyeret vágó, kenye-
ret vágva –, határozójuk). Ne felejts el mindenre megfelelő példát is adni, 
hiszen ezzel tudod leginkább bemutatni, hogy érted is, miről beszélsz. (Ha 
valamit jól leírsz ugyan, de példát nem adsz rá, vagy pedig rossz a példa, 
pontot vesztesz!) 

Az általános bevezető után (amely azzal végződik, hogy a magyarban 
háromféle igenevet tartunk számon, éspedig: …) jön az egyes igenévfajták 
részletes leírása, ahol mindegyikről elmondod nemcsak azt, hogy mi a kép-
zője, hanem azt is, hogy a mondatban mire való, mire tudjuk felhasználni, 
milyen funkciói lehetnek. Ezt minden szófaj esetében el kell mondani, hi-
szen a szófajiságot tulajdonképpen nem is tudjuk másképp meghatározni, 
mint a mondatbeli funkciók szempontjából. (A jelentés egymagában nem 
elég ehhez. Például a beteg nagyjából ugyanazt jelenti, mint a gyengélkedik. 
Mondatbeli szerepük és viselkedésük azonban különbözik, az utóbbi például 
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nem lehet jelző, míg az előbbi igen, viszont kapcsolódhat hozzá igei sze-
mélyrag, ami az előbbihez nem. Az ilyen jellemzőkből áll össze az, hogy az 
egyik melléknév, a másik meg ige. Vagy nézd meg ezeket: mérges, harag-
szik. Ha a szófajukat csak annak alapján akarnád megállapítani, hogy mit 
jelentenek – az iskolában tanult meghatározás alapján, amely szerint a tulaj-
donságot, minőséget jelentő szó melléknév, a cselekvést, történést, létezést 
jelentő pedig ige –, akkor itt zavarba jössz, hiszen azt látod közben, ha oda-
figyelsz, hogy ez a kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti, adott esetben 
mondhatod akármelyiket. Mondatbeli viselkedésük azonban különbözik: a 
mérges lehet jelző is és állítmány is, és lehet fokozni, a haragszik meg állít-
mány lehet, és nem fokozhatod, viszont személyragozhatod. Tulajdonkép-
pen ettől melléknév az egyik, és ige a másik, nem attól, amit jelentenek, hi-
szen ha úgy lenne, akkor ezek – lényegében azonos jelentésűek lévén – nem 
lehetnének különböző szófajúak.) 

Ha valamilyen mellékmondatról kell írnod, ne feledkezz meg róla, 
hogy melyek a hozzá tartozó jellegzetes utalószavak, illetve a kötőszavai. 
Ha valamire három példát kell adnod, akkor hármat adj, ne kettőt.  

Ügyelj rá, hogy dolgozatod rendszerezett és áttekinthető is legyen. 
Ebbe az is beleértődik, hogy olvashatóan legyen megírva. Ezt meg azért 
mondom, mert a te életkorodban, mikor mindenki a maga egyéniségének 
kialakításával van elfoglalva, sokan még dicsekszenek is vele, hogy az ő 
kézírásukat más ki sem tudja olvasni, annyira eredeti. Pedig ez igazából nem 
erény, még csak nem is nagy eredetiség, hanem csak – ne vedd rossz néven 
– az analfabetizmus egyik sajátos formája. Magától értetődő kellene hogy 
legyen, a biztonság okáért mégis figyelmeztetlek rá, hogy a helyesírási hi-
bákért pontokat veszíthetsz, a helyesírással is foglalkoznod kell tehát készü-
lés közben. (A felvételin majdnem mindig van helyesírási teszt is.) Ehhez a 
nyelvtankönyvek helyesírással foglalkozó részei mellett a Magyar helyes-
írási szótár (Bukarest, 1978) című kiadványt ajánlom figyelmedbe, egyrészt 
mert ennek elején a helyesírási szabályzat is ott van, másrészt mert annak-
idején nagy példányszámban jelent meg, és könnyen megtalálod, ha utána-
jársz. De ha teheted, ehelyett használhatsz újabb kiadványt is (magyartaná-
rod esetleg tud valamit ajánlani, amihez a te iskoládban is hozzá lehet jutni), 
annál is inkább mert azóta a magyar helyesírás néhány szabálya megválto-
zott.  

A helyesírással kapcsolatban arra hívnám még fel a figyelmedet, hogy 
mikor nyelvtani jelenségekről írunk, olyankor azokat a toldalékokat, szava-
kat, kifejezéseket, amelyekről éppen beszélünk, mindig ki szoktuk emelni 
valahogyan, így különítjük el őket a saját szövegünkhöz szükséges szavak-
tól. Ez nemcsak szokás, hanem helyesírási szabály, s ha valaki nem tartja be, 
az elég nagy baj, mert nehezen követhető, sőt félreérthetővé válik az írása. 
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Egyik évben például valamelyik dolgozatíró „a boldog melléknévről” érte-
kezett nekem, először rácsodálkoztam, hogy mi lelhette ezt a melléknevet, 
hogy olyan boldog, aztán jöttem rá, hogy csak hibás írásmód ehelyett: „a 
boldog melléknév”. Nyomtatott szövegben, mint látod, ilyenkor dőlt betűvel 
szedik a beszéd tárgyát képező nyelvi elemeket. Kézírásban ezt nem lehet 
megoldani, ne dőlt betűvel próbáld tehát írni az ilyen szavakat, hanem húzd 
alá őket (és csak ezeket húzd alá, egyebet inkább ne!): „a boldog mellék-
név”, „a -ság, -ség képző” stb. (Lehet azonban, hogy a vizsgán megint sza-
bály lesz, hogy a dolgozatban semmit sem szabad aláhúzni. Ha így lesz, ak-
kor is jelölnöd kell valahogy ezt a dolgot, tehát aláhúzás helyett kivételesen 
használhatsz idézőjelet, azt nem tiltja a felvételi szabályzata. A javító tanár 
tudni fogja, miért nem írtad ezúttal egészen helyesen.)  

Végül még egy tanács: mielőtt vizsgázni jönnél, kérd meg a magyarta-
národat, hogy tartsatok egy próbát, s ha netalán teljesen egyértelmű volna, 
hogy az idén sajnos még reménytelen minden kísérlet, akkor inkább halaszd 
el az egészet jövőre. A felvételi ma már nem kevés pénzedbe is kerül, minek 
dobnád ki hiába? Hogy világosabb legyen, mire is gondolok, erre is mutatok 
neked egy példát. Az egyik felvételin az elemzendő mondat így kezdődött: 
Volt is sok eladó tehén, de… Egyik vizsgázó ezt írta elemzés gyanánt: „el-
adó: allany, tehén: állitmány”. Ma sem tudom, mit képzelhetett a felvételi-
ről, aki ilyen szintű tudással és ilyen helyesírással érdemesnek látta megpró-
bálni. (Vajon ki engedhette át szegényt az érettségin?) 

Most már csak ennyi maradt hátra: sok sikert kívánok neked, találko-
zunk a felvételin, s ha minden jól megy, akkor majd ősszel is, évkezdéskor, 
az első éven.    


