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   Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant? 
 

Ha az eddigieket nemcsak gondolkozva olvastad, hanem továbbgon-
dolva is, akkor biztosan kezded már látni magad is, hogyan tudhatsz a leg-
értelmesebben felkészülni a vizsgára: úgy, hogy a tankönyveidből (illetve 
egyéb forgalomban levő nyelvtankönyvekből) összeszedegeted magadnak 
az együvé tartozó dolgokat, és együtt próbálod megérteni az egészet, hiszen 
külön-külön úgysem igen sikerülhet, ezzel alighanem hiába is kísérleteznél. 
(Ezt sajnos magadnak kell elvégezned, mert a tankönyvírók általában gon-
dosan szétszórják őket úgy, ahogy azokban a könyvekben látták, amelyek-
ből ők tanulták a nyelvtant.) Az előző részben éppen erre mutattam neked 
egy példát: a nyelvtankönyvekben ugyan más-más fejezetekben esik szó (1) 
a birtokos jelzős szószerkezetekről, (2) a birtokviszony állításáról, (3) a bir-
tokos személyragokról, illetve (4) a birtokos jelző ragjáról, (5) a birtokjelről 
meg (6) a birtokos névmásról, de mint láthattad, ezek nagyon is összetartoz-
nak, és sokkal könnyebb megérteni, hogy igazából mik is ezek, ha egy 
helyre gyűjtjük őket, és azt vizsgáljuk, hogyan is tudjuk mi magyarul a bir-
tokviszonyt kifejezni. Ha mondjuk a különböző határozói viszonyokkal 
foglalkozol, akkor ugyanígy egy helyre fog majd kerülni (1) a (hely-, idő, 
mód- stb.) határozós szószerkezet, (2) a határozószó mint olyan szófaj, 
amely önmagában, viszonyjelölő elem nélkül is lehet határozó (pl. itt lakik), 
sőt leginkább erre való (3) a határozórag és a névutó mint határozói vi-
szonyjelölő (így, együtt!), (4) a személyes névmás határozóragos alakja (pl. 
nálam, nálad stb.), illetve (5) az, amit a névutó (határozói) személyragos 
alakjának szoktunk nevezni (mellettem, melletted stb.), így erről is megérted 
rögtön, hogy ez meg igazából nem egyéb, mint a személyes névmás névutós 
alakja, csak a neve más, tehát lényegét tekintve ugyanaz, mint a (4). És ter-
mészetesen ide kerülnek a különböző határozói mellékmondatok is.  

A mellékmondatokról azonban még szó sem esett, pedig ezek is nagy 
segítségünkre vannak beszéd közben: nagyon megkönnyítik, hogy bonyolult 
tartalmú mondanivalónkat is röviden és érthetően tudjuk másokkal közölni. 
A felvételizők ezekkel általában elég jól elboldogulnak vizsga közben: ha 
nem értik is egészen a lényeget, legtöbben tudni szokták, mit kell ezekkel 
csinálni, vagyis hogyan kell az összetett mondatot elemezni.  

Te azonban, ha egy kicsit is adsz magadra, nem érheted be ennyivel: 
neked értened is kell pontosan, hogyan is áll össze egy alárendelő szerkezetű 
összetett mondat. Válasszunk ehhez egy egyszerű példát: Azt olvastam az 

újságban
1
, / hogy drágul a vonatjegy

2
. A világért sem szeretnélek megsér-

teni, de tartok tőle, hogy ha ezt elemezned kellene, esetleg te is ahhoz a tel-
jesen abszurd ceremóniához folyamodnál, amely azzal kezdődik: „Tegyük 
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fel a kérdést!”, és azzal folytatódik, hogy ész nélkül végigdarálod: „Mit ál-
lítunk? – olvastam: állítmány; hol olvastam? – az újságban: helyhatározó; 
mit olvastam? – hogy drágul a vonatjegy: tárgyi mellékmondat.” Talán 
meglep, mégis azt mondom: ez az egész furcsa rituálé nemcsak hogy ab-
szurd, hanem teljesen fölösleges is. Ha azt kérdem tőled, szerinted mire va-
lók ezek a kérdések, lehet hogy azt mondod: ezek alapján tudhatjuk megál-
lapítani, hogy mi milyen mondatrész. Egyetértek vele, de csak ha azt is hoz-
záteszed: gondolkodás nélkül. Mert ezek a kérdések igazából annak az algo-
ritmusnak (gépiesen, ész nélkül alkalmazható eljárásrendszernek) a tartozé-
kai, amelynek alapján elég nagy valószínűséggel eltalálod a helyes választ 
akkor is (bár nem mindig!), ha közben gőzöd sincs róla, mit is csinálsz te 
tulajdonképpen. Aki gondolkozik, annak erre a fura szertartásra nincsen 
szüksége. Ha nem hinnéd, akkor most hadd kérdezzek még valamit: honnan 
tudod te azt, hogy milyen kérdést kell ilyenkor feltenned? Miért éppen eze-
ket teszed fel, és nem másokat? Vajon nem azért-e, mert te tulajdonképpen 
már azelőtt észrevetted, melyik az állítmány, és melyik a helyhatározó, és 
éppen ennek a tudásodnak az alapján teszed fel az odaillő kérdést? Most már 
érted talán, hogy gondolkozó embernek az ilyen kérdések éppen olyan hasz-
nosak, mint ép lábú embernek a mankó. (Persze ha neked úgy könnyebb, 
kérdezhetsz is. Nem lesz nagy baj belőle, igaz, hasznod sem sok.)                         

Nézzük inkább, mi is van ebben a mondatban! Állítani tulajdonképpen 
azt állítom, hogy olvastam valamit az újságban. Ha egyetlen szóval is ki 
tudnám fejezni, hogy mit olvastam, akkor nem is kellene összetett mondatot 
alkotnom, hanem azt a szót szerkeszteném a mondatba, mégpedig tárgyként. 
De nem tudom, mert ilyen bonyolult jelentésű szavunk nincs. Ezért szer-
kesztek összetett mondatot. Ezt most úgy rajzolom fel neked, ahogy nem-
igen szokták, de így könnyebben megérted: 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
Vagyis: a főmondatban (1. a közelebb eső síkban) csak annyit állítok, 

hogy olvastam, de hogy mit, azt a mellékmondatban mondom meg (1. a há-
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tul levő síkban). A kettő viszonyát úgy gondolom el, hogy a mellékmondat 
mindenestül tárgya a főmondat állítmányának. A tárgyi viszony tehát nem 
hiányozhat a főmondatból. Az ilyen viszonyt jelölő tárgyragot azonban 
tárgy nélkül nem tudhatom mondatba szerkeszteni, hiszen nem is volna mi-
hez kapcsolnom. Ezt a problémát, mint látod, úgy oldom meg, hogy a fő-
mondatba is beszerkesztek egy tárgyat, de egy nagyon általános jelentésű 
szóval, az az mutató névmással kifejezve. Ennek a névmásnak tehát egy-
szerre két funkciója is van: (1) mondatrész a főmondatban (itt most éppen 
tárgy), így lehetővé teszi a megfelelő viszonyjelölő elem (a tárgyrag) be-
szerkesztését, de (2) amúgy semmit sem árul el arról, hogy mi is az, amit 
tárgyként kell érteni, ehelyett utal a mellékmondatra, vagyis jelzi a hallgató 
számára, hogy legyen egy kis türelemmel, rögtön következik majd a mel-
lékmondat, és abból minden ki fog derülni, ami itt nem világos. Éppen ezért 
hívjuk az ilyen szerepű névmásokat utalószónak. Az utalószó mindig a 

főmondatban van, és hozzá kapcsolódik a kötőszó (itt a hogy), amely a 
mellékmondatot a főmondathoz köti. (Vedd észre, hogy a magyar alárende-
lés jellegzetessége, amelyről a birtokos jelzős szószerkezet kapcsán már szó 
esett, itt is érvényesül: a fölérendelt tagban – a főmondatban – is jelzi va-
lami, hogy valami hozzá van kapcsolva.) 

A mellékmondat azonban másképpen is kapcsolódhat a főmondathoz. 
Nézd meg a következőt: Nem kaptam olyan festéket, amilyet kerestem. Áb-
rázoljuk ezt is: 

 
 
 
 
            

 
 

 
 

 
Látod, miben különbözik az előbbitől: abban, hogy itt nincs igazi kö-

tőszó. A főmondatban itt is van egy utalószó (az olyan névmás), ez itt a fes-

ték jelzőjének szerepét tölti be, és egyben utal a mellékmondatra. A mel-
lékmondatban azonban itt egy vonatkozó névmás van, ehhez kapcsolódik a 
főmondatbeli utalószó. Sok bajnak veheted elejét, ha jól megjegyzed, hogy 

[én] → -m ← keres → -t 
                          ↓ 

 -t 
  ↑ 
festék 
  ↓ 

amily(en) 

[én] → -m ← nem kap → -t 
  ↓ 
 -t 
  ↑ 
festék 
  ↓ 
olyan 



 4

vonatkozó névmás csakis mellékmondatban fordulhat elő. (Ha tehát egy 
összetett mondat valamelyik tagmondatában ilyet látsz, mérget vehetsz rá, 
hogy az mellékmondat.) A mellékmondatban a vonatkozó névmás látja el 
azt a feladatot, amit a főmondatban az utalószó szerepű névmás, csak ez 
nem mellékmondatra utal, hanem vissza a főmondatra, miközben a mellék-
mondatban maga is mondatrész. Az ilyen szerkezetű alárendelés esetében 
tehát az utalószó és a vonatkozó névmás az a két hídfő, amely az összetett 
mondat tagmondatait összekapcsolja. (Biztosan feltűnt neked az is, hogy az 
ábrán a mellékmondatban is szerepel a festék szó, igaz, áthúzva, ez jelzi, 
hogy ezt közben töröltük, hiszen minek mondanánk kétszer. Így aztán a -t a 
végeredményben már ahhoz kapcsolódik, ami a jelzős szószerkezetből 
megmaradt, vagyis a vonatkozó névmáshoz, de megértés közben a hallgató 
odaérti a törölt szót is.) 

Ha pedig mindez világos számodra, akkor nem kell rajta többé sokat 
törnöd a fejed, hogy vajon milyenfajtának minősítsd a mellékmondatot. Hi-
szen elég megnézned, milyen mondatbeli szerepe van a főmondatban az 
utalószónak (vagyis milyen mondatrész). Első mondatunkban az utalószó 
tárgy, ilyenkor a mellékmondatot tárgyi mellékmondatnak hívjuk, a máso-
dikban pedig jelző, tehát a mellékmondat is jelzői. Azt azonban jól jegyezd 
meg: csakis az utalószó mondatbeli szerepe számít, a mellékmondatbeli vo-
natkozó névmásé nem. Az lehet bármi a mondatban, például most éppen 
tárgy. De meg is változtathatom: Nem kaptam olyan festéket, amilyen festék-

ről beszéltünk. A vonatkozó névmás most már nem tárgy, hanem a beszél 

ige állandó határozója, de ettől a mellékmondat továbbra is jelzői, hiszen az 
utalószó szerepe nem változott meg. Persze az is megtörténhetik, hogy az 
utalószó és a vonatkozó névmás mondatbeli szerepe véletlenül megegyezik: 
Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Itt mindegyik állítmány, a mellékmon-
dat tehát állítmányi, de ebben igazából csak az számít, hogy a főmondatban 
az utalószó (az olyan) állítmány. 

Vigyázz azonban, mert az utalószó gyakran elmarad a mondatból. Pél-
dául: Tudom, hogy otthon van. Megvolt pedig eredetileg, csak menet közben 
töröltük. (Onnan lehet tudni, hogy megvolt, hogy a tudom tárgyas ragozású, 
az ilyen rag kiválasztásához pedig ott kell hogy legyen egy határozott tárgy 
is, esetünkben az azt. De éppen mert a tárgyas személyrag úgyis lehetővé 
teszi a hallgató számára, hogy hozzáértse, az azt szót töröljük: Tudom azt, 

hogy…) 
És még valami. Ne jöjj nagyon zavarba tőle, hogy a nyelvtankönyvek-

ben, mint észrevehetted, sajnos kétféle értelemben is szerepel az a szakkife-
jezés, hogy kötőszó: egyszer igazi értelme szerint, vagyis az olyan önálló 
szavak (tehát nem toldalékok) szófajának neveként, amelyek semmi 
egyébre nem valók, mint hogy mondatbeli viszonyokat jelöljenek (és, tehát, 
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vagy, de, hogy stb. – tehát amelyek nem lehetnek mondatrészek), máskor 
meg tágabb értelemben, immár nem szófajt, hanem viszonyjelölő funkciót 

jelölve, ilyenkor ide sorolódnak a vonatkozó névmások is, amelyek pedig 
szófajuk szerint nem kötőszavak, hanem névmások. Éppen ezért, ha a vizs-
gán esetleg az lesz a feladatod, hogy azonosítsd egy adott szövegben a kötő-
szavakat, akkor úgy jársz el bölcsen, ha gondosan összeszedsz mindent, ami 
egyszer önálló szó (tehát nem toldalék), és mondatbeli viszony jelölésére 
(is) való (kihagyva viszont a névutókat!), tehát a tulajdonképpeni kötősza-
vak mellett a vonatkozó névmásokat is. És ha még azt is odaírod, hogy ezek 
szófajuk szerint micsodák, akkor már egyenesen tökéletes lesz.  


