
Aligha találunk olyan fejezetet a beszélt nyelv-
ben, ahol nagyobb zűrzavar és összevisszaság
uralkodna, mint éppen az aki, ami, amely, ame-
lyik névmások használatában. És írásban sem
sokkal jobb a helyzet.

A konzervatív nézet szerint személyre az
aki, tárgyra, dologra pedig az amely névmással
utalhatunk. Az ami szerepe már kissé bonyo-
lultabb. Egyes szerzők szerint főnévre – leg-
alábbis az ápolt nyelvben – az ami nem utal-
hat, mások pedig az egész mondatra utaló
amit is csak korlátozott szerepben fogadják el,
mivel a magyar nyelv – úgymond – nem sze-
reti az alárendelést. Az ami e korlátokról mit
sem tud, és mindkét szerepben lépten-nyo-
mon előfordul mind a régi, mind a mai nyelv-
ben. Végül itt van az amelyik, egy kissé mosto-
hagyerek, szerepe nem világos, egyesek egy-
szerűen az amely helyett használják, mások
csupán fesztelen stílusértéket tulajdonítanak
neki, rövidebb áttekintő nyelvtanok pedig
meg sem említik.

Kérdés, hogy lehetséges-e megfogalmazni
viszonylag egyszerű, következetes rendezőel-
veket, amelyek ráadásul figyelembe veszik a
mai nyelvhasználatban terjedő újabb jelensé-
geket is.

Első dilemma: mikor ami és mikor amely?

Mind a köznyelv, mind a legjobb költők,
írók, stiliszták használták és használják mind
az egyetlen szóra, mind pedig az egész mon-
datra utaló amit. Ezt a tényt idézetek sokasága
bizonyíthatja, a kérdéssel számos nyelvműve-
lő is foglalkozott. Előbb lássunk néhány példát
az egyetlen szóra vonatkozó amira (Szepesy
Gyula: Nyelvi babonák. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1986, 50–57). Petőfi: „Legyek kő -
szirt, mit hegyről a völgybe / Eget-földet rázó
mennydörgés dönt le” (Egy gondolat bánt enge-
met…); Arany: „Nem a való hát: annak égi
mása / Lesz, amitől függ az ének varázsa”
(Vojtina ars poétikája); Mikszáth: „Éppen tavaly
csináltatott szép meggyszín ruhát, ami igen jól

fog festeni ezen a napon” (Galamb a kalitkában);
Kosztolányi: „Mert nincs meg a kincs, mire
vágytam, a kincs, amiért porig égtem” (Boldog,
szomorú dal); Móra Ferenc: „Ezek igazi vadvi-
rágok voltak, amiket a városi nép hírből se
ismer” (Négy apának…). Lássunk néhány pél-
dát az egész mondatra utaló amira is (uo.).
Arany: „Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt éppen oly rég)” (A fülemile);
Mikszáth: „Ha találkozott valakivel, akinek
pénze nem volt, kölcsönnel kínálta meg; ami-
ben egyébiránt nem vagyok bizonyos”
(Galamb a kalitkában); Móra Ferenc: „mert
hiszen a szamarak… ma is megvannak. Amire
a jegyző csak annyit mondott, hogy eggyel
több van, mint amennyire tetszik gondolni”
(Négy apának…); Kosztolányi: „érelmeszesedé-
se miatt eltiltották a szesztől, meg – ami még
jobban fájt – az ő kedves szivarjaitól” (Pa csir -
ta); Németh László: „Aznap este, amit sosem
tett meg, kezet nyújtott Lajosnak” (A bűn);
Nagy Lajos: „Ha már van házasság a világon,
ami szerintem helyes, akkor jobb minden fér-
finak minél előbb megnősülnie” (A tanítvány). 

A fenti idézetekben az utalás világos és félre-
érthetetlen, azaz nem marad kétségünk afelől,
hogy az ami egyetlen szóra vagy az egész mon-
datra vonatkozik-e. Tévedés lenne azonban
arra a következtetésre jutni, hogy az ami min-
den helyzetben, beszédben és írásban, korláto-
zás nélkül használható. A legfőbb szempont –
stilisztikai és ízlésbeli megfontolások mellett –
minden bizonnyal a félreérthetőség.

Némi félreértésre adhat alkalmat a követke-
ző közlés: Kifecsegte a bizalmas információt, ami
mindenkit megdöbbentett. Vegyük észre, hogy itt
a mellékmondat előidejű, és így az ami csak az
információra vonatkozhat, a kifecsegésre nem,
mivel a kifecsegés fölötti megdöbbenés nem
előzheti meg magát a kifecsegést! Mind -
azonáltal az lesz a legvilágosabb, ha így fogal-
mazunk: Kifecsegte a bizalmas információt, amely
mindenkit megdöbbentett. Élőbeszédben persze
ilyen megfontolásra nemigen van szükség, ott
eligazít a helyzet ismerete is. Ha pedig a mel-
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lékmondattal az egész előző mondatra aka-
runk utalni, akkor az esetleges félreértéseket a
számos szerző által ajánlott mellérendelő szer-
kezettel lehet elkerülni: Kifecsegte a bizalmas
információt, és ez mindenkit megdöbbentett.

A következő közlés viszont már minden-
képpen kétértelmű: Ismét figyelmen kívül hagy-
ták a szakértő koncepcióját, ami már többször is
konstrukciós hibákhoz vezetett. Itt már egyáltalán
nem világos, hogy kiváló koncepciót hagytak-
e figyelmen kívül, vagy éppenséggel maga a
koncepció volt a ludas. Az utóbbi esetre
ugyanis félreérthetetlenül csak az amely utal-
na: Ismét figyelmen kívül hagyták a szakértő kon-
cepcióját, amely már többször is konstrukciós
hibákhoz vezetett. Ha viszont a koncepció mel-
lőzése okozott hibát, akkor itt is a mellérende-
lő szerkezet lehet világos és félreérthetetlen:
Ismét figyelmen kívül hagyták a szakértő koncepci-
óját, pedig ez már többször is konstrukciós hibák-
hoz vezetett. Tény viszont, hogy ez az eljárás a
mondanivalónak elkerülhetetlenül más árnya-
latot ad, ezért csak kompromisszum árán
követhető.

Korlátja az amely használatának is van: csak
konkrét főnévre, megnevezett élettelen tárgy-
ra vonatkozhat, egész mondatra nem. A mai
nyelvben erősen visszaszorult, inkább csak
írott szövegben fordul elő, élőszóban rendsze-
rint akkor, ha a beszélő emelkedettebb stílusra
törekszik. Ilyenkor csúszik be az ami helyett az
úgynevezett „hiperkorrekt” amely: Megszegte
az utasítást, amelyet addig soha nem tett. Nem
vonatkozhat az amely határozatlan névmásra
sem, elfogadhatatlan az ilyen utalás: Adjatok
valamit, amellyel kitámasztom a kereket; vagy:
Péter nem azt kapta, amelyre számított. Az egyet-
len szóra vonatkozó ami csak akkor állhat az
amely helyett, ha világos az utalás, pl. Elvágta
lábát a kasza, amit a szomszéd felejtett a fűben. Itt
az amely is megáll, mivel egyértelmű, hogy
csak a kaszára utalhat. Nincs kétség az olyan
mondatokkal sem, mint: Amit ma megtehetsz,
ne halaszd holnapra; Nem mind arany, ami fénylik;
vagy: Azt kapta, amit megérdemelt. Itt csak az
ami állhat meg, mivel a főmondatban nincs is
olyan főnév, amire egy amely vonatkozhatna.

Az ami népszerűségének fő oka, hogy az
esetek jó részében eldönthetetlen, de a monda-
nivaló szempontjából édes mindegy is, hogy
az ami konkrét főnévre vagy egész mondatra
utal-e. Pl.: Az utolsó percben fejelte a gólt,

ami/amely aztán el is döntötte a mérkőzést.
Teljesen fölösleges a „szabályos” amely erőlte-
tett használata ilyen határesetekben is: A legve-
szélyesebb művelet az előzés, amely a legtöbb bal-
esetet okozza. Az előzés ugyanis nem konkrét
főnév, mivel cselekvést fejez ki, ezért a mondat
jobban hangzik így: A legveszélyesebb művelet az
előzés, ami a legtöbb balesetet okozza.

Röviden: Az egyetlen szóra vonatkozó ami
állhat az amely helyett, ha félreérthetetlenül
egy konkrét főnévre utal; az egész mondatra
vonatkozó ami helyett célszerűbb a melléren-
delő szerkezet, ha az utalás nem világos és fél-
reérthetetlen. Más kérdés, hogy fesztelen tár-
salgásban eligazít a kontextus is.

Második dilemma: mikor ami/amely és mi -
kor aki?

Az aki vonatkozó névmás személyre, élő-
lényre utal. Pl.: Tegnap láttam a tv-ben az angol
királynőt, aki Afrikába utazott; vagy pedig: Aki
másnak vermet ás, (az) maga esik bele. Kijár az aki
a hozzánk közelálló, nevesített élőlényeknek,
például a család kedvenc kutyusának is.
Magától értődik azt mondani, hogy: Kimúlt a
derék Bodri, aki oly hűségesen őrizte a házat. Az
ami vagy amely itt kegyeletsértés-számba
menne. Ez egyszerű és problémamentes ese-
tek mellett egyre gyakrabban hallani az aki
névmást olyan intézménynevekre vonatkoz-
tatva, mint bank, vállalat, egyesület, párt stb.
Pl.: Ragaszkodott az egyesülethez, aki átsegítette a
nehézségeken. Ez a fajta használat, noha sérti a
konzervatív felfogást, mára már gyakorlatilag
polgárjogot nyert. Ráadásul nem is teljesen
előzmény nélküli a magyar nyelvben, vö.:
„Nincs vármegye, ki elvegye” (Arany: A füle-
mile). Az igazán érdekes ma az, hogy a hasz-
nálat következetesen differenciálódik, a vonat-
kozó névmás csak akkor aki, ha a beszélő az
intézménynévvel mintegy tudatos cselekvést,
magatartást, más szóval akaratot, szándékot,
véleményt társít. De ha, mondjuk, az egyesü-
let sportpályájáról van szó, amit a beszélő ter-
mészetesen személytelennek tekint, akkor
nincs aki: Benézett a pályára, ami útba esett neki.
A distinkció szempontja nem az, hogy mikor
„helyes” az aki, és mikor az ami vagy az amely,
hiszen mindegyik védhető a maga helyén,
hanem az, hogy mi a beszélő értelmezése, bár
a beszélők nagyobb része ennek az „akizás-
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nak” nincs is tudatában. Elítélni nincs ok, mert
választási lehetőséget kínál, amivel a kifejezé-
si lehetőségek csak bővülnek. Amellett a „sza-
bályos” amely merev használata személyeket
(is) jelentő intézménynevekre vonatkoztatva
határesetekbe ütközhet, amit sokszor helye-
sebb a mondat átszerkesztésével elkerülni. Pl.:
A tabellán megelőzte Magyarországot Ukrajna csa-
pata, amely legyőzte Bulgáriát. Nem egy sportri-
porter így mondaná: A tabellán megelőzte Ma -
gyarországot Ukrajna csapata, akik legyőzték
Bulgáriát.

Röviden: Az ami/amely és az aki között új
értelmezési tartomány van kialakulóban, ahol
a választás a beszélő értelmezésétől függ.

Harmadik dilemma: mikor amelyik?

Az amelyik karrierje felívelőben van. Sikerét
többek között annak köszönheti, hogy szilárd
talajon áll, mivel él és virul kérdőszó megfele-
lője, a melyik. Épp ellentétben az amely megfe-
lelőjével, a mely kérdőszóval, ami mára
reménytelenül elavult. Az amelyik abban kü -
lön  bözik az előbbi névmásoktól, hogy egya-
ránt utalhat megnevezett személyre vagy
tárgyra. A vonatkoztatáson felül alternatívák
közötti választást is jelent olyan alárendelt
mondatok előtt, amelyek valamilyen szem-
pont alapján közelebbről meghatározzák,
mintegy definiálják a főmondatban azt a főne-
vet, amelyikre utalnak. Gyakran a főnév előtt
álló névmás is segíti a definiálást, pl.: Kivette
azt a süteményt, amelyik a legnagyobb volt; vagy:
Kezet fogott az egyik őrrel, amelyik az ajtónál állt.
De ha a szó, amire vonatkozik, már egyértel-
műen meg van határozva, azaz nincs alterna-
tívája, akkor az amelyik nem jöhet szóba:
Megvakarta az orrát, ami viszketett; vagy: Kezet
fogott a házigazdával, aki az ajtónál állt. Senki
nem beszél így: Megvakarta (azt) az orrát, ame-
lyik viszketett. Hasonló okból furcsa lenne:
Kezet fogott (azzal) a házigazdával, amelyik az
ajtónál állt. Az amelyik eltér a többi vonatkozó
névmástól abban is, hogy ha tárgyragot kap,
tárgyas ragozású igealakot kívánhat maga
mellé. Lásd a következő párbeszédeket: Melyik
könyvet küldted el? – Amelyiket megrendelted;
illetve Melyik orvost hívtad föl? – Amelyiket aján-
lották. A kérdésre elfogadhatatlanok lennének
az Amelyet megrendelted, illetve Akit ajánlották
válaszok, mivel az amelyet és az akit nem

kívánhat maga mellé tárgyas ragozású igeala-
kot, az Amelyet megrendeltél, illetve Akit ajánlot-
tak válaszok pedig nem a kérdésre felelnek. És
elsikkad az a többlet, hogy itt alternatívák
között választunk.

Érdekes helyzet adódik, ha többes számban
áll a definiálandó névszó, amire a vonatkozó
névmás utal. Tegyünk próbát a fenti monda-
tokkal. Itt már a kérdésfeltevésnél gondok
mutatkoznak, a Mely könyveket küldted el? Mely
orvosokat hívtad föl? forma manapság szinte
senkinek sem jönne a nyelvére. Helyettük
egyre többször halljuk a Melyik könyveket küld-
ted el? Melyik orvosokat hívtad föl? formájú kér-
déseket, a válaszok pedig még inkább gondot
okoznak. Itt is elfogadhatatlanok az Amelyeket
megrendelted, illetve Akiket ajánlották válaszok,
mivel az amelyeket és az akiket sem kívánhat
maga mellé tárgyas ragozású igealakot, az
Amelyeket megrendeltél, illetve Akiket ajánlottak
válaszok pedig itt sem a kérdésre felelnek. És
itt is elsikkad az, hogy alternatívák között
választunk, de most nem egy elemet, hanem
több elemből álló „részhalmazt”. Tükröződik
ez a mindennapi nyelvhasználatban is, ezért a
válasz sokszor így hangzik: Amelyikeket meg-
rendelted, illetve Amelyikeket ajánlották. A prob-
léma mindössze az, hogy a mai írott nyelvben
az amelyiknek nincs elfogadott többes száma.
Ettől függetlenül lépten-nyomon hallani a
melyik városok? típusú alakot a kérdő mondat,
illetve az amelyikek alakot a definiáló mellék-
mondat élén, a másikak, jobbikak, rosszabbikak
stb. analógiájára.

Röviden: Az amelyik névmásnak a többi
vonatkozó névmástól elkülönülő, a melyik
kérdő névmással harmonizáló funkciója van
kialakulóban. Ingadozik, illetve bizonytalan a
tárgyas ragozás használata. Külön érdekessé-
ge a mindennapi nyelvben hallható, de az írott
nyelvben ismeretlen többes száma.

Összegezve: Egész mondatra az ami, főnév-
re nem definiáló mellékmondatban az aki és az
ami vagy az amely utalhat, definiáló mellék-
mondatban pedig az amelyik. Fontos szem
előtt tartani, hogy a fenti rendezőelvek részint
csak tendenciának tekinthetők, vas következe-
tességgel alkalmazható szabályrendszer nincs.

AMBRUS-L. FERENC
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