
MONDATTAN 
 
A nyelvhelyességi hibák legnagyobb része nem önmagában 

jelentkezik, 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  
mondatrészek nyelvhelyességi kérdéseivel foglalkozunk, érintve a témához 
kapcsolódó fogalmazási, szerkesztésbeli és szórendi tudnivalókat is. Az alcí-
mekből kitűnik, hogy nem törekszünk a teljességre, hanem napjaink 
leggyakoribb nyelvi gondjainak vizsgálatára szorítkozunk. 

 
Egyes szófajokhoz kapcsolódó nyelvhelyességi 

kérdések 
 

1. Igenevek 
 

a) Befejezett melléknévi igenév 
 
A befejezett melléknévi igenév látszólag megegyezik az ige kijelentő 

mód, múlt idejének egyes szám 3. személyű, alanyi ragozású alakjával, 
valójában mégis alapvetően különbözik tőle. A múlt idő -t, -tt toldaléka jel, 
az igenévnek viszont -t, -tt formában képzője van. A nevük is mutatja, hogy 
a melléknévi igenevek használatának legtermészetesebb és leggyakoribb 
módja az, amikor a mondatban vagy egy kifejezésben jelzőként állnak: az 
elhangzott beszéd, a becsukott ajtó, az üresen hagyott házhely. 

A magyar nyelvre nem jellemző az időviszonyításnak az idegen 
nyelvekben szokásos formája. Téves az az elképzelés, hogy a múltra 
vonatkozó mondatnak kötelező velejárója a befejezett melléknévi igenév 
használata. A sajtóban gyakoriak az ilyen és hasonló példák, amelyek 
valamiféle álszabály, nyelvtani babona kialakulását sejtetik: 

 
„Egy dokumentarista stáb megkérte az éppen Budapesten tartózkodott 

német államfőt, hogy nyilatkozzon az ügy kapcsán.” 
 
„A helyszínre érkezett mentők az ott tartózkodott N. Tamást 

életveszélyes állapotban kórházba szállították.” 
 
Az első mondatban egyidejűség van az ige és az igenév között, sőt a 

kiejtett éppen határozószó azt különösen hangsúlyozza. Tehát egyértelműen 
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ellentmondásos az éppen Budapesten tartózkodott kifejezés; helyette 
folyamatos melléknévi igenév illik ide: az éppen Budapesten tartózkodó… 

Bár a második idézetben a mentők megérkezése és a beteg kórházba 
szállítása között fönnáll az előidejűség, azt mégsem szükséges kiemelnünk 
a befejezett melléknévi igenévvel. A megfogalmazásban törekednünk kell a 
jóhangzásra is, és ez a mondat ebből a szempontból szintén javításra szorul: 
az érkezett, tartózkodott, szállították alakilag megegyező -tt toldaléka 
nemkívánatos ritmust hoz létre a prózai mondatban, és ez kerülendő, 
kiküszöbölendő. A helyes változat: „A helyszínre érkező (vagy érkezett) 
mentők az ott tartózkodó N. Tamást életveszélyes állapotban kórházba 
szállították.” 

A kérdés bonyolultságát mutatja, hogy a vizsgált esetben elképzelhető 
akár a folyamatos, akár a befejezett melléknévi igenév (érkező – érkezett). 
Más szövegkörnyezetben viszont kizárólag az utóbbi fogadható el: „A 
tegnap Budapestre érkezett küldöttséget ma fogadja a külügyminiszter.” 
Eltérően viselkednek a tárgyas és a tárgyatlan igéből képzett igenevek, a 
jelentés, illetőleg a mondatban kitett időhatározókon kívül ez a tény is 
befolyásolja használatukat. További példák:      

 
„A gyárat megtekintett szakemberek elismerésüket fejezték ki.” 
(Helyesen: megtekintő.) 
 
„Elutazott a vitában részt vett küldöttség.” 
(Helyesen: részt vevő.) 
 
„A középkorban élt emberek babonásak voltak.” 
(Helyesen: élő.) 
 
„A Szolnok megyei Kunszentmártonban és Mezőtúron kedden 

pusztított vihar kiérdemelte a tornádó nevet.” 
(Helyesen: pusztító.) 
 
„Kézigránátot dobtak csütörtök hajnalban Szegeden egy használtautó-

kereskedésre. A helyszínen tartózkodott őr észlelte a detonációt, és 
értesítette a rendőrséget.” 

(Helyesen: tartózkodó.) 
 
A befejezett melléknévi igenév használatának másik sarkalatos pontja 

– nyelvhelyességi szempontból – az az eset, amikor a mondatban 
állítmányként szerepel. Erre szabályosan csak akkor kerülhet sor, ha: (a) az 
igenév állapotot jelöl, (b) állandó tulajdonságot fejez ki, (c) elvesztette igei 
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természetét, (d) melléknevesült, (e) fokozható: bágyadt, fáradt, sápadt, 
nyugodt, ingerült, rekedt, kopott, gyűrött, romlott, foglalt stb. (a barátom 
fáradt, a viselkedése nagyon nyugodt, ez a nadrág kopott). Kerülendő a 
befejezett melléknévi igenév állítmányként való használata, ha az nem felel 
meg az iménti követelményeknek. 

Nyelvművelésünk a legutóbbi időkig helytelenítette a kizárt és az 
adott igenevek állítmányi használatát: Kizárt, hogy ilyen megtörténhet. 
Adott két egyenes… A hibáztatás ellenére teljesen megszokottá vált mindkét 
forma, és sokak egyáltalán nem érzik helytelennek. (Az ajánlott változatok: 
Kizárt dolog; illetve: Adva van két egyenes.) Hasonlóan gyakori a 
bizonyított, biztosított, tisztázott, eldöntött, megoldott, ellátott igenevek 
állítmányi szerepe, de az ilyen mondatokat célszerű átfogalmazni: 

 
Kerülendő Javasolt változat 
Ez az ügy még nem tisztázott. Ezt az ügyet még nem tisztázták / 

tisztáztuk. 
 Ez az ügy még nincs tisztázva. 
 Ez az ügy még nem tisztázódott. 
Az anyagellátás nem biztosított. Az anyagellátás nincs biztosítva. Stb. 
Az üzlet riasztóval ellátott. Az üzlet riasztóval van ellátva. 

     
Az alábbi üdülési tájékoztató sűrítve tartalmazza ezt a típushibát, s 

egyben mutatja elterjedtségét is: 
„Az egész terület bekerített, a gépkocsik biztonságos őrzése megoldott. 

Az üdülő önellátós, a közelben bevásárlási lehetőség biztosított.” 
Az előzőekhez hasonlóan ezeket a mondatokat is többféleképpen 

tudjuk kijavítani: nyugodtan alkalmazhatjuk a határozói igenév létigés 
szerkezetét, vagy az igenevet igévé alakítjuk, de egyéb módja is 
elképzelhető a gördülékeny fogalmazásnak: 

 
„Az egész terület be van kerítve, a gépkocsik biztonságos őrzése meg 

van oldva (vagy: őrzését megoldjuk; őrzéséről gondoskodunk stb.). A 
közelben bevásárlási lehetőséget biztosítunk (vagy: A közelben 
bevásárolhatnak.).” 

 
A határozói igenév létigés szerkezetét sokan – tévesen – 

magyartalannak vélik, ezért nem merik használni. Pedig ebben a helyzetben, 
tehát állapothatározóként nincs mit kifogásolni rajta. A befejezett 
melléknévi igenév állítmányi szerepben ugyanúgy személytelen, mint 
például a hivatalos nyelv terpeszkedő kifejezéseinek egyike-másika. Ezt a 
zavaró személytelenséget mindenképpen célszerű valahogyan feloldanunk, 
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például többes szám 1. vagy többes szám 3. személyű határozatlan, illetőleg 
általános alany alkalmazásával (megoldjuk, gondoskodunk; bevásárolhat-
nak). Az említett javítási lehetőségek bármelyike jobb, mint az eredeti 
mondatokban lévő, a magyar fülnek szokatlan szerkezet. Végül következzék 
néhány egyedi hiba (zárójelben a javított változattal): 

 
A Petőfi utca egészében lezárt a forgalom elöl. (…le van zárva…) 
A haja középen elválasztott. (…van elválasztva) 
A biztonsági motozások a büntetés-végrehajtási intézményekben 

váratlanuk elrendeltek. (…motozásokat váratlanul rendelik el…) 
A szarvascsőrű madarak a fügére utaltak. (…vannak utalva) 
A bányanyitás útja engedélyekkel kikövezett. (…van kikövezve) 
 

b) Beálló melléknévi igenév 
 
Melléknévi jellegéből ered legtermészetesebb és legáltalánosabb 

szerepe, a jelzői használat: elolvasandó könyv, elvégzendő feladat, 
követendő példa. Idegenszerűség a beálló melléknévi igenévnek 
célhatározóként vagy célhatározói mellékmondat értékében való 
alkalmazása: A kérdést tanulmányozandó, vizsgálóbizottságot küldenek ki. 
Ez a furcsa szerkezet is többféleképpen helyettesíthető: határozóragos 
névszóval, illetőleg mellékmondattal. Ha lehet maradjunk az egyszerűbb 
megoldásnál, a ragos főnévnél: A kérdés tanulmányozására… Nyelvtanilag 
természetesen jó a hosszabb változat is: Vizsgálóbizottságot küldenek ki. 
hogy a kérdést tanulmányozzák. 

Az efféle szerkesztésmód a sajtónyelvben fordul elő többször, 
elsősorban akkor, amikor a választékosságra törekszik a szöveg készítője. 
Pedig nyelvünk hagyományaitól idegen a beálló melléknévi igenév 
mellékmondat értékű használata. Néhány további példa, zárójelben a 
legrövidebb javítási változattal: 

 
„A kárt enyhítendő, a társvállalatok is felajánlották segítségüket.” (A 

kár enyhítésére…) 
 
„Az MTK edzője a győri játékosokat feltérképezendő érkezett a 

városba.”(…játékosok feltérképezésére) 
 
A szépirodalmi igényű publicisztikában is találkozhatunk ilyen 

mondattal: 
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„A főosztályvezető úr csendes magányában néha-néha benyúl az 
íróasztal legalsó fiókjába az ott lapuló szobrocska kopasz kobakjáról a 
rátelepedett port letörlendő.” 

 
Ebben az esetben nem helyettesíthetjük ragos névszóval a kifogásolt 

igenevet, hanem mellékmondatot kell kialakítanunk: „…benyúl az íróasztal 
legalsó fiókjába, hogy az ott lapuló szobrocska kopasz kobakjáról letörölje a 
rátelepedett port.” 

 
c) Igekötős melléknévi igenevek szórendje 

 
Igekötős igéket használva, bizonyos esetekben elválik egymástól a két 

szóelem, és az igekötő az ige mögé kerül. Leggyakrabban a tagadó 
mondatokra jellemző az igekötő hátravetése, illetőleg még akkor kerül rá 
sor, amikor hangsúlyos határozó előzi meg az igei állítmányt: 

 
megnézem nem nézem meg (de: Nem megnézem, hanem 

elolvasom ezt a színművet.) 
elérem alig érem el 
bemegyek a házba megyek be (nem a garázsba) 

      
Az igekötős igenevek összeforrottabbak, mint az igekötős igék, és nem 

is válnak el igekötőjüktől minden imént jelzett helyzetben, de a tagadószó 
szétválasztja a két elemet, például a befejezett melléknévi igenév jelzői 
szerepében: a le nem írt mondat, a meg nem oldott feladat, az alá nem írt 
szerződés, át nem gondolt akció, el nem váló igekötő (helytelen tehát: a nem 
leírt mondat, a nem megoldott feladat, a nem aláírt szerződés, nem 
átgondolt akció, nem elváló igekötő). A jelentés függvényében éljünk 
inkább az -atlan, -etlen képzős melléknevekkel: a megoldatlan feladat, az 
átgondolatlan akció.   

A legtöbb hiba a -ható, -hető képzős folyamatos melléknévi igenevek 
tagadó állítmányi használatában mutatkozik. Ennek az általánossá váló  
jelenségnek a valószínű oka, hogy az előzőekben vázoltak szerint 
összeforrottabbnak tűnik az ilyen igenév, mint maga az ige. Mindezek 
ellenére ajánlatosabb megőrizni a hagyományos szórendet: 

 
Kerülendő Javasolt szórend 
Ez a feladat nem megoldható. Ez a feladat nem oldható meg. 
A lakás nem eladható. A lakás nem adható el. 
A két kép nehezen összetéveszthető. A két kép nehezen téveszthető össze. 
A valóság aligha túlszárnyalható. A valóság aligha szárnyalható túl. 
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Egyes esetekben ajánlatosabb lenne – az egyébként más 
jelentésárnyalatú – -hatatlan, -hetetlen képző alkalmazása. 

Vannak, akik úgy érzik: a nem megoldott kevésbé határozott, enyhébb 
megállapítás, mint a meg nem oldott. Ezt egyelőre csak álszabálynak 
tarthatjuk. 

 
d) Határozói igenév 

 
A mai iskolai nyelvtanok tanítása szerint a határozói igenév képzője a 

-va, -ve, -ván, -vén, melyek közül az utóbbi kettő régies alak. Ez így is van, 
de érdemes tovább árnyalnunk a róluk alkotott elképzelésünket. Eredetileg a 
-va, -ve mód- és állapothatározót jelölt, a -ván, -vén pedig idő- és 
okhatározót. Napjainkban a -va, -ve már mind a négy körülményt kifejezi, 
de a -ván, -vén továbbra is csak időre és okra vonatkozik, szabadon tehát 
nem cserélhetők fel egymással: 

 
sietve felöltözködik – mód 
fekve marad – állapot 
a szobába lépve (lépvén) köszönt – idő 
a körülményeit ismerve (ismervén) 
segítem őt  

– ok 

 
Az iméntiek fényében téves archaizálás a következő szerkezetek 

határozói igeneve: sietvén öltözködik, fekvén marad. 
A határozói igenév létigés szerkezetét (be van csukva, el van téve, le 

van írva) egyesek idegenszerűnek vélték, és tévesen hibáztatták. E miatt a 
nyelvművelő babona miatt sokan nem merik használni a határozói igenevet 
az ilyen mondatokban. A kérdés összetettsége részletesebb vizsgálódást tesz 
szükségessé, és nem elégedhetünk meg a szűkszavú általánosságokkal. A 
szóban forgó szerkezet helyes, illetőleg helytelen volta ugyanis több 
körülménytől függ. Azt viszont leszögezhetjük, hogy a germanizmus vádja 
nem felel meg a valóságnak, mivel ez a kifejezéstípus nyelvünkben igen 
régi, nyomai az ugor nyelvekhez vezetnek vissza. A népnyelvben és a 
népdalokban éppúgy találkozunk vele, mint legjobb íróink, költőink 
nyelvhasználatában: 

 
Gábor Áron rézágyúja  fel van virágozva. 

(Népdal) 
 

Be van fejezve a nagy mű… 
(Madách Imre: Az ember tragédiája) 
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A posztó meg van véve rég… 

(Petőfi Sándor: Pató Pál úr) 
 
Nincs talán még elfeledve a dal… 

(Tompa Mihály: A madár, fiaihoz) 
 

Vegyük sorra azokat az eseteket, amikor helyes a határozói igenév 
létigés szerkezete. 

Gyakran fejezünk ki ily módon állapotot, állapotváltozást vagy 
megváltozott állapotot: meg van fázva, el van keseredve, le van törve, ki van 
merülve, meg van ijedve, fel van bosszantva, be van gombolkozva, be van 
kenve, el van mázolva, ki van festve. 

Érzékeltethetjük a cselekvés befejezettségét, eredményességét: ki van 
nyitva, be van csukva az ablak, a pénz be van fizetve, az ügy el van intézve, a 
táska be lett hozva, a rádió már be van kapcsolva, a huzal meg van feszítve. 

Amikor a cselekvő alanyt nem ismerjük, vagy megjelölését nem 
tartjuk szükségesnek, célszerűnek, akkor a személytelenség, illetőleg az 
általános vagy határozatlan alany kifejezésére alkalmas a határozói igenév: a 
kérdés ezzel nincs megoldva; be van bizonyítva az, hogy…; minden egy 
lapra volt föltéve; meg vagyok én veled áldva; ki lesznek zárva a versenyből; 
meg leszel mondva; a dolgozatok ki vannak javítva, tálalva van az ebéd. 

Az imént taglalt három tényező – az állapot, a befejezettség és a 
személytelenség – nem választható el mereven egymástól, a kifejezésekben 
egyszerre több is érvényesülhet: az ablak ki van nyitva – ez nemcsak a 
befejezettségre utal, hanem helyzetet, állapotot is érzékeltet; de az ablak 
azért van kinyitva, mert kinyitották (határozatlan alany), vagy pontosabban: 
mert Péter kinyitotta (de a cselekvő alanyt nem kívántuk megnevezni). A 
második csoport példáiban nemcsak a befejezettség, hanem a 
személytelenség is megfigyelhető: a pénz be van fizetve, mert befizettük / 
befizették; az ügy el van intézve, mert elintéztük/elintézték, elintézte a főnök. 

Láthattuk tehát, hogy a téves helytelenítések ellenére sokszor 
szabályos a határozói igenév létigés szerkezete. Következzenek azok a 
típuspéldák, mondatbeli helyzetek, amikor viszont nem fogadható el ez a 
kifejezésmód. 

Kerülendő a határozói igenév akkor, amikor a cselekvő alany 
megnevezése miatt magát a cselekvést természetesebb igével kifejezni: ők  
el vannak menve, a gyerek már meg van érkezve, a macska fel van mászva a 
tetőre, a család a hétvégén ki volt rándulva, a szomszédaink most el vannak 
utazva. Ilyeneket a mindennapi beszédben, a köznyelv alsó szintjén, 
illetőleg a nyelvjárásokban gyakran hallani, de a választékos stílus és az írott 
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nyelv más kifejezésformákat igényel helyettük. Tehát az iméntiek helyesen: 
ők elmentek, a gyerek már megérkezett, a macska felmászott a tetőre, a tetőn 
van, a család kirándult, a szomszédaink elutaztak, nincsenek itthon. Olykor 
udvariassági szempontok szólnak a határozói igenév használata ellen. 
Nyelvtanilag ugyan helyesek a következő mondatok, de a beszédhelyzet 
miatt mégsem ajánlhatjuk őket: Rendezve van a számla? Itt lesz fogyasztva? 
A pincérek ilyen és hasonló kérdései azért fogalmazódnak meg, mert a 
megszólalók el szeretnék kerülni a közvetlen megszólítást, tehát 
ragaszkodnának a személytelen szerkezethez. Erre – mint az előbb láttuk – 
valóban alkalmas a határozói igenév, mégis az illendőség úgy kívánja, hogy 
az előbbi rideg mondatokat tegyük személyesebbé: (Ön) már rendezte a 
számlá(já)t? Tetszett már rendezni… Szíveskedett már rendezni… Itt 
fogyasztja? Itt tetszik/kívánja fogyasztani? A tanárok nyelvhasználatában 
durva hibának számít a következő kérdéstípus: Meg vagyok értve? Értve 
vagyok? (Helyesen: Értik? Értitek? Megértettétek?) 

 


