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A vonatkozó névmási kötőszók 

Mely – amely, mi – ami, hol – ahol (stb.) 

Egyeseket zavar, ha kötőszóként a ki, mi, mely névmást 

használják, mondván, hogy ezek kérdő névmások. 

Magyarországon minden hatalom forrása a politikai 

nemzet, melynek egymásért felelősséggel tartozó tagjai 

egyenlő és elidegeníthetetlen méltósággal bírnak. 

Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja 

dönteni. 

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a 

szem ellát puszta földön, égen.  

Ezen nincs semmi kifogásolnivaló. (Nemcsak azért, mert íróink is gyakran így 

használták.) Minden kérdő névmás használható vonatkozó névmásként (és így 

mellékmondat kötőszavaként) is, ettől senki sem fogja kérdésnek érteni a 

mellékmondatot. (A hosszabb alakok úgy keletkeztek, hogy a kérdő/vonatkozó 

névmáshoz hozzátapadt az a (az) rámutató szó, valahogy így: A lovag, az, ki 

legyőzte ellenfelét… > A lovag, aki legyőzte ellenfelét…) Közmondásainkban 

majdnem mindenütt a nélkül szerepel a névmás vonatkozó szerepben is: 

Ki korán kel, aranyat lel. Ki mint veti ágyát, úgy alussza 

álmát. 

Ha így mondanánk: Aki korán kel, aranyat lel, vagy Aki amint veti ágyát…, elveszne 

a közmondás ritmusa. 

A rendeltetés szerinti elkülönülés előny, viszont régies voltuk 

miatt némelyek választékosabbnak érzik az a nélküli változatokat. Ez 

tehát csak stiláris kérdés. 
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Ami = ’amely dolog’ 

Közkeletű tévedés, hogy az amely minden esetben válasz-

tékosabb, mint az ami. Bár a népnyelvben és a hétköznapi beszélt 

nyelvben sokszor ami-t használunk amely helyett is, valójában 

lényeges különbség van köztük.  

A gyakorlatias szabály így szól: 

Ez a „láthatárőrizet-intézmény” bármi lehet, amely ami 

az adott társadalmi viszonyok között kellő tekintéllyel és 

elismertséggel rendelkezik. 

Menteni azt a szellemiséget, amelyből ez az egész 

egykor talán újra megszülethet. 

Névmás vagy egyéb „üres” szó után csak ami vonatkozó névmási 

kötőszó következhet. Helytelen tehát ez a mondat:  

o Januárban fog valaki hivatalosan bejelenteni valamit, amely-

nek hatalmas jelentősége és visszhangja lesz. 
valamit, aminek 

A szabály mélyebb magyarázata az, hogy az amely névmás – 

eredetét tekintve – melléknévi, ezért csak jelzői mellékmondatot 

vezethet be (milyen? melyik? miféle?). Melléknévi jellegét mutatja 

az, hogy ki is lehet tenni mellé a főnevet, amelyre vonatkozik. Ez 

általában fölösleges, sőt modoros: 

o Sz. Gy. kancelláriaminiszterként egy személyben felel azért 

az apparátusért, amely apparátus nyilvánvalóan felelős a tragé-

diáért. 

Elég volna így:  

…egy személyben felel azért az apparátusért, amely 

nyilvánvalóan felelős a tragédiáért. 

Néha azonban ki kell tennünk a főnevet az amely mellé:  

Főnévvel meg nem nevezett dologra ami, 
főnévvel megnevezett dologra amely 

vonatkozó névmással utalunk. 
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Hivatkoztak a szerződésre, az ügyfél levelére, valamint a 

számlára, amely iratok megtalálhatók a cégnél. 

Itt a felsoroltakat a mellékmondatban összefoglaló névvel idézték föl. 

Az ilyen egyezések a népek kapcsolatainak eredményei 

lehetnek, mely kapcsolatok egy nagyon régi egység 

feltételei között játszódtak le.  

Itt meg kellett ismételni a kapcsolatok szót, mert közbeékelődött egy másik főnév 

(eredményei).1 

Az amely (mely) általában az előtte álló utolsó főnévre vonat-

kozik, kivéve, ha egy rámutató szó kiemeli azt a főnevet, amelyikre 

visszautal. 

Ezt a mesét egy könyvben olvasta, amelyet a 

nagyanyjától kapott.  

Egy olyan mesét talált a könyvben, amelyet már a 

nagyanyjától is hallott. 

Előfordulhat, hogy a főnév nem ugyanabban a mondatban szere-

pel, de mindenképpen már ismertnek kell lennie.  

Milyen könyvet vettél? – Amelyet a tanár úr ajánlott. 

Az ami egyértelműen főnévi névmás, így (a vele bevezetett 

mellékmondattal együtt) helyettesítheti a főmondatból hiányzó 

főnévi mondatrészt (alanyt, tárgyat, határozót).  

Ha a főmondatban csak névmás (az, minden, valami, semmi, 

akármi stb.) utal a mellékmondatra, vagy az sem, akkor csak az ami 

vonatkozó névmás vezetheti be a mellékmondatot: 

Nem mind arany, ami fénylik.  

Mindig azt mondja, amit várnak tőle.  

Az ami-vel bevezetett mellékmondat elöl is állhat, hiszen nem 

kell előtte főnévnek megjelennie: 

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 

                                                 
1 Természetesen ilyenkor a mellérendelő megoldás is tökéletes, sőt még jobb is (…a 

népek kapcsolatainak eredményei lehetnek; ezek a kapcsolatok…), de ezúttal az 

amely használhatóságára kívántunk rámutatni. 
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Használható az ami akkor is, ha a főmondatban „üres” főnév 

szerepel, mint dolog, izé, vacak. 

Néha az ami helyénvaló olyankor is, ha már meg volt nevezve az 

a dolog, amelyre a mellékmondat vonatkozik. 

Szemüveget viselt, amit (’amely dolgot’) időnként a 

homlokára tolt. 

Mondhatjuk mellérendelő mondattal is, de akkor hangsúlyosabb a második 

tagmondat. 

Szemüveget viselt, ezt időnként a homlokára tolta. 

Deme László példája:  

Egy könyvet látott, ami a földön hevert. 

viszont:  

A könyvet, amely [vagy: amely(ik)] a kezében volt, letette 

az asztalra. 

Ha minősítő vagy kijelölő jelzői szerepű a mellékmondat, akkor amely/amelyik 

szükséges; ha pedig csak kiegészítést, magyarázatot fűzünk a főmondatbeli 

főnévhez, akkor ami használatos. A főmondatban a különbséget általában az 

mutatja, hogy kijelöléskor és minősítéskor határozott névelőt (a könyvet) vagy 

mutató névmást találunk a főmondatbeli főnév előtt (azt a könyvet), kiegészítéskor 

(lazább kapcsolatban) határozatlan névelőt (egy könyvet látott) vagy névelőtlen 

főnevet (épp viccet mesélt, amiből soha nem fogyott ki – mellérendeléssel: az 

efféléből soha nem fogyott ki). 

A főnévi mutató névmást (ez, az), illetőleg az amely dolog főnévi 

szerkezetet helyettesítjük az ami-vel. 

 

 

Az ami az amely helyén csak pongyola vagy 
népnyelvi, az amely viszont az ami helyén 

hiba. 
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Amely – amelyik  

Az amelyik abban különbözik az amelytől, hogy nemcsak 

körülírja, jellemzi azt a dolgot, amelyre vonatkozik, hanem több 

közül nyomatékosan kijelöl, kiválaszt egyet. Határozatlan névelővel 

nem lehet kijelölni, tehát határozatlan névelős főnév után csak az 

amely kötőszó használható. A határozott névelő és különösen a 

rámutató szó (a mutató névmási kijelölő jelző) kijelöl. Tehát: egy 

könyv, amely, de az a könyv, amelyik. 

Ha ön az olyan inget szereti, amely a kellékek és az 

alkalmazott technológia szempontjából kifogástalan, 

akkor a mi termékünket fogja választani. 

Itt ugyan határozott névelő szerepel, de az olyan névmás mutatja, hogy nem 

kijelölésről, hanem minősítésről van szó, ezért helyes az amely. 

o A Szovjetunió, amelyik a legfontosabb kereskedelmi 

partnerünk volt az elmúlt évtizedekben, összeomlott. 

Szovjetunióból nyilvánvalóan nem volt több, tehát nem lehet kijelölő jelzője, csak 

minősítő jelzője, ezért a fenti mondatban csak az amely kötőszó helyénvaló. 

A Szovjetunió, amely a legfontosabb kereskedelmi part-

nerünk… 

A fogalmazó már előre a kereskedelmi partnerek fogalmára gondolt, arra vonatkozik 

a kijelölés (amelyik), így mondatátszövődés, kevert szerkezet született. Lehetett 

volna így is fogalmazni:  

Amelyik kereskedelmi partnerünk a legfontosabb volt 

/Amelyik ország a legfontosabb kereskedelmi 

partnerünk volt – a Szovjetunió –, összeomlott. 

Az amely és az amelyik közt a határ nem mindig vonható meg 

élesen. Például szinte mindegy: Azt a ruhát dicsérte, amely vagy 

amelyik tegnap volt rajtam.  

Az amely többnyire állhat az amelyik helyén, 
az amelyik  viszont pongyola az amely 

helyén. 
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Aki – amely(ik) 

Személyre vonatkoztatva nem használjuk az amely névmást, a 

jelzői mellékmondatot is aki névmással vezetjük be. (Az aki név-

másnak nincs melléknévi jellegű párja, miként az ami-nek az amely, 

illetve az amely-nek nincs személyre vonatkoztatható párja.) 

Gyilkossággal vádolják a rendőrt, aki lelőtt egy fekete 

férfit az USA-ban. 

Az amelyik személyre is vonatkozhat: 

Azt a játékost nézd, amelyik éppen most kapta el a 
labdát! 

Általában személyre vonatkoztatva mégis inkább az aki névmást 

használjuk kijelölő jelzői mellékmondat bevezetéseként is; pl. az a 

tanár, aki… 

Hagyományosan a ki, aki névmás csak személyekre vonatkozhat. 

Mindamellett a kedvenc lovát, kutyáját, macskáját a legtöbb ember 

félig-meddig személynek tekinti, ki, aki kérdő, illetve vonatkozó 

névmással és ő személyes névmással illeti.  

A szervezetek, intézmények hagyományosan nem számítanak 

személynek.  

o az önkormányzatok, akik...; a cég, aki… 

Hagyományosan:  

az önkormányzatok, amelyek; a cég, amely… 

Az előbbi megoldás is érthető. Létezik jogi személy, vehetjük 

tehát úgy is, hogy bármely cselekvő lényre vonatkozhat a ki/aki 

névmás. Végső soron közmegállapodás kérdése, hol húzzuk meg a 

határt, ez nem lényegi kérdés. Mindenesetre jobb, ha az igényes 

nyelvhasználó az eredeti szabályhoz ragaszkodik: nem személyesíti 

meg az intézményeket, testületeket, csoportokat.  

 


