
A MONDAT ÉS A SZÖVEG 

(folytatás) 

49.  Olvassuk el kifejezően az alábbi idézetet! 

 „Hogy milyen legyen egy mondat, rövid-e vagy hosszú, az nyilván nevetséges, 
avatatlan kérdés. A gondolatot és a mondatot nem lehet rőffel mérni. (…) Itt nálunk a 
bírálók sokszor megróják ennek vagy annak „hosszú” mondatatit. ez a kifogás csak akkor 
volna helyénvaló, ha a rossz hosszú mondatokat rónánk meg. Mert a hosszú mondatok 
között éppúgy lehetnek rosszak, mint a rövid mondatok között. 
 Tévedés azt hinni, hogy a rövid mondatok „magyarosabbak” és „természeteseb-
bek”. Szerkesztésük válogatja, hogy melyik micsoda.” 

(Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv) 

a) Milyen a szöveg első, második és ötödik mondata szerkezet szerint? 

b) Hány gondolatot tartalmaznak külön-külön? 

50. Milyenek a vers mondatai szerkezetük szerint? 

Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait  
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri. 

    (Radnóti Miklós: Október) 

a) Mi a vessző szerepe a sorok végén? 

b) Az egyik sor  végén nincs írásjel. Miért? 

51. Hány tagmondatból áll az idézet? 

 „Oh, ne mondjátok azt, hogy a könyv nem kell, hogy a könyvnél több az élet és az 
ember; mert a Könyv is élet, és él, mint az ember – így él emberben Könyv; s a könyvben 
az Ember.” 

(Babits Mihály) 

a) Keresd meg az állítmányokat! Megegyezik-e az állítmányok száma a tagmondatokéval? 

b) Mi lehet e látszólagos ellentmondás magyarázata? 

(Megjegyzés. A hiányos mondat is tagmondatnak számít.) 
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52.  Ki írta, és mi a címe? 
 „– Itt várj meg! Meg se moccanj! 
 S azzal beugrott a kis tisztásra, ahol az előbb még körben ültek a vörösingesek. 
Nemecsek még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy nézett utána. Bokának az első dolga az 
volt, hogy a nagy fához ugrott, amely a tisztás szélén állott, s mely lombkoronájával, mint 
valami ernyő, az egész szigetet betakarta. A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a 
fehér cédulát, s azzal a lámpához osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, és belefújt. A 
gyertya elaludt, s e pillanatban Nemecsek Bokát is elveszette szeme elől. De még hozzá 
sem szokott szeme a sötétséghez, már mellette állt Boka.” 

a) Keresd meg a szövegben az összetett mondatokat! 

b) Írd le a többszörösen összetett mondatot! Határold el egymástól a tagmondatokat, 
majd számozd meg őket! 

53. Milyenek a vers mondatai szerkezetük szerint? 
Az alkony oson már 
a fák lombja alól. 
A nyár hegedűjén  
az ősz bánata szól. 
Táncolva az ősz jön, 
s mint felleg a hegyre, 
vállamra borulnak 
az ősz meg az este. 

  (Juhász Gyula) 

54. Egészítsd ki az alábbi három tagmondatot alárendelő, majd mellérendelő mon-
dattá! Elemezd az utolsó mondatot! 

a) Leült a kerti padra, hogy     ______________________________________________ 

      és      ______________________________________________ 

b) Kinyitotta a könyvet, mert     ____________________________________________ 

      de    _______________________________________________ 

c) Nagyot kiáltott, amikor       ______________________________________________ 

                               ugyanis   ______________________________________________ 

55. Írd le az alábbi mondatot, végezd el a feladatsort! 

Csak az olvassa a versemet, 
Ki ismer engem és szeret. 

   (József Attila) 
a) Keresd meg azt a tagmondatot, amelyet kérdéssé alakíthatsz át! 
b) Felelj a kérdésre mellékmondattal! 
c) Ha van a mondatban utalószó, tedd négyszögletes keretbe, a kötőszót pedig karikázd 
be! 
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56. Egészítsd ki Arany János Toldi című költeményének alábbi hiányos sorait! 

Tűrte Miklós, tűrte, ______________________ tűrhette, 

Azzal álla bosszút, ____________ csak fel sem vette; 

Úgy mutatta, ____________ nem is venné észre, 

Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre. 

Repül a nehéz kő: ki tudja, ____________ áll meg? 

Ki tudja, ____________ áll meg, _____ kit hogyan talál meg? 

Fuss, ____________ futhatsz Miklós, pallos alatt fejed! 

Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet! 

57. Alakítsd át az egyszerű mondatokat alárendelő összetett mondatokká! A kiemelt 
rész maradjon a főmondatban! 

Társaim kedvelnek segítőkészségemért. Az önzetlenekkel barátkozom szívesen. A hazudozó 
embert senki sem szereti.  

A tegnap érkezett prágai barátomnak megmutattam szűkebb hazám nevezetességeit.  

A nyár folyamán a folyó mentén hosszan elterülő erdő szélén vertük fel sátrainkat. Az 
evezőversenyen megjutalmazták a legjobb eredményeket elért versenyzőket.  

A legtöbb közúti baleset a követési távolság be nem tartásának a következménye. 

58. Állapítsd meg, hogy az alábbi szövegben melyek az alárendelő összetett monda-
tok! 

a)  A két fiú úgy állt ott az utcasarkon, mintha leszögezték volna őket. 

b) Geréb eltűnt a szemük elől. 

c) Érezték, hogy minden veszve van. 

d) Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, s most már csöndesen ballagtak a grund 
kisajtaja felé. 

e) Belülről a labdázó fiúk víg lármája hallatszott ki, s aztán egy harsány csatakiáltás: a 
gittegyletiek éljenezték az új elnöküket ... 

f) Odabenn még senki sem tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. 

59. Pótold a mondatvégi írásjeleket! 

Mondjátok meg neki, hogy várom a levelét 

Hamar megtaláltam, akit kerestem 

Láttad, mekkorát villámlott 

Nem hallottam, hogy mit mondtál 

 Segíthet a következő táblázat. Figyeld a főmondat tartalmát! 
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 Milyen a főmondat tartalma szerint?  Írásjel 

Nem értem, mit akarsz.   . 

Van-e olyan, aki erről írt?   ? 

De jó, hogy látlak!   ! 

Írd meg, mikor jössz!   ! 

Bár úgy lenne, ahogy terveztük!   ! 

60. Egészítsd ki mellékmondatokkal a főmondatokat! Vigyázz a mondatvégi írás-
jelekre! 

Azért mentem el, ______________________________________________________ 

Nem várhatok segítséget attól,   ___________________________________________ 

Kapnak-e azok is jutalmat, _______________________________________________ 

Oda tetted-e a könyvet,  _________________________________________________ 

Úgy szeretném, ________________________________________________________ 

Miért sírsz, mint _______________________________________________________ 

Megérdeklődtem, ______________________________________________________ 

Siess, mert____________________________________________________________ 

Mondd meg, __________________________________________________________ 

Tudod-e, _____________________________________________________________ 

Bárcsak teljesülne az,  ___________________________________________________ 

Figyelmeztessétek őket,  _________________________________________________ 

Vártam, ______________________________________________________________ 

Tapasztaltátok-e, _______________________________________________________ 

61. Kapcsold össze a két oszlopot úgy, hogy az első oszlop mondatai legyenek a fő-
mondatok, a másodikból az értelemnek megfelelően válaszd ki a mellékmondatot! 
Ahol szükséges, pótold a hiányzó kötőszót! 

  Felszólítottak.   Megnyerjük a versenyt.  

  Megállapodtunk.   Vegyünk részt a vetélkedőn. 

  Akarjátok-e?    Elsők akarunk lenni. 

  Készüljünk föl!   Milyen szabályok szerint versenyezzünk? 


