
Mit értünk vonatkozói mondatok alatt?

Milyen típusai vannak a spanyolban?

Hogyan képezzük őket?

14  A vonatkozói 
mondatok

Esperaba a su 
 marido, que se  

retrasaba un poco...
Várt a férjére, aki egy kicsit későn jött meg …
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A vonatkozói mondatok főneveket egészítenek ki. 
Állhatnak egyedül is. 

Vonatkozói névmással kezdjük őket, 
az igét pedig tehetjük kijelentő módba 

vagy kötőmódba is.

Vonatkozói mondatok és névmások
A vonatkozói mondatokkal többféle célt is elérhetünk:

1 (Relativas) especificativas (azonosítás, szűkítő értelem)

2 (Relativas) explicativas (kiegészítő, magyarázó információk)

3 (Relativas) libres (vonatkozás még nem elhangzott szóra) 

A spanyolban számos vonatkozói névmás létezik:

que, el cual, el que, quien, cuyo, como, donde, cuando

Igemód a vonatkozói 
mondatokban
Az igemód a vonatkozói 
mondatokban rendszerint a 
kijelentő mód. A kötőmód is 
előfordulhat, ha a hivatkozás 
ismeretlen, korlátozott vagy 
tagadásban áll.
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Relativas especificativas
A megszorító vonatkozói mondatokkal egy 
csoport tagjai közül azokat emeljük ki, 
akikről beszélünk. Ilyenkor 
nem használunk vesszőt, és a que aki, ami 
szóval vonatkozunk, ha nincs elöljáró 
a névmás előtt. Ha van, akkor 
az el que/el cual/quien aki, ami 

használatos az elöljáró után.

Relativas explicativas
A magyarázó vonatkozói mondatokkal 

egy már ismert dologról adunk meg 
további információkat, két vessző között. 

A vonatkozói névmások állhatnak elöljáró után, 
vagy anélkül que, el cual, quien, 

és ritkábban: el que. 

Relativas libres 
A szabad vonatkozói mondatokban 
nincs olyan szó, amire vonatkozunk 
(ellentétben a fenti két típussal). 
Ezeknél a mondatoknál nem használunk vesszőt, 
a vonatkozó névmás lehet el que vagy quien. 
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Vonatkozói mondatok 
és névmások
A vonatkozói mondatokban a szó, amire vonatkozunk, 
meghatározza a vonatkozói névmások használatát is.

Ha van szó, amire vonatkozunk:

explicativas
(magyarázó vonatkozói 
mondat)

 van vessző

  további információk 
egy már ismert dologról

especificativas 
(megszorító vonatkozói 
mondat)

 nincs vessző

  a Melyik? kérdésre felel

Colón, que  
al parecer  
era italiano,  
nunca supo que 
había llegado a un 
nuevo continente.
Kolumbusz, 
aki olasz volt, 
soha nem tudta meg, 
hogy egy új kontinensre 
érkezett meg.

El gemelo 
que lleva  
el cinturón 
oscuro es  
mi novio. 
Az az ikerfiú, 
amelyik a sötét 
övet hordja, 
a barátom.

A vonatkozói mondatok mindig közvetlenül az után a szó után következnek, 
amire vonatkoznak.
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A vonatkozói névmások listája nem hosszú, 
de ez nem is baj. Itt most csak egy áttekintést lát, 

a pontos alkalmazásuk az adott mondattípusnál kerül kifejtésre.

Még nem elhangzott 
szóra vonatkozunk

libres
szabad vonatkozói mondat

 nincs vessző

  a szó, amire vonatkozunk, 
csak később következik a 
mondatban

El que canta es tu papá.  
Mejor, no digas nada. 

Aki épp énekel, az az apukád.  
Inkább ne mondj semmit.

A leginkább használatos que vonatkozó névmás 
a megszorító és a magyarázó  
mellékmondatokban fordul elő, 

alanyként vagy tárgyként 
(a magyarban: akit, amit).

El chico que está allí es Marco. 
A fiú, aki ott áll, Marco.

El chico que ves allí es Marco. 
A fiú, akit ott látsz, Marco.

que
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A que névmást 
mind a három típusban használhatjuk. 
A névelőt a vonatkozott szóval 
egyeztetjük.

La mujer con la que trabaja es horrible. 
A nő, akivel dolgozik, borzasztó.

Los que llegaron tenían una pinta rara. 
Azok, akik jöttek, nagyon furcsa kinézetűek voltak.

Megszorító vonatkozásokban használhatjuk 
elöljáróval, vagy magyarázó mondatokban. 
A névelőt a vonatkozott szóval egyeztetjük. 
Létezik a lo cual semleges alak is, 
ez egy egész mondatra vonatkozik.

María, con la cual nunca se puede contar,  
me ha ofrecido esta vez su ayuda. 
María, akivel sosem lehet számolni, 
ezúttal felajánlotta a segítségét.

No vino, lo cual me sorprendió. 
Nem jött, amit furcsálltam.

A que a semleges nemű lo névelővel csak 
a megszorító vonatkozásokban nem használható. 

(Nem egy adott szóra vonatkozik, 
mivel a spanyolban nincs semleges nemű főnév, 

hanem egy ötletre vagy egy egész mondatra).

Lo que me contó era todo absurdo. 
Amit mesélt, az tiszta hülyeség volt.

Me olvidé de su cumpleaños,  
lo que todavía no me ha perdonado. 

Elfelejtettem a születésnapját, 
amit még mindig nem bocsájtott meg nekem.

el que

el cual

lo que
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Többes számban a quien 
mind a három típusban használható, 
és emberekre vonatkozunk vele.

Marta fue quien me lo dijo. 
Marta volt az, aki elmondta nekem.

No conozco a los chicos con quienes fue. 
Nem ismerem a fiúkat, akikkel elment.

A como ahogy, donde ahol 
és cuando amikor mód, hely 
vagy idő tekintetében 
vonatkoznak.

No me gustó el modo como lo hizo. 
Nem tetszett a stílus, ahogy ezt csinálta.

Esa es la casa donde nació. 
Ez az a ház, ahol született.

Ese fue el día cuando nos conocimos. 
Ez volt az a nap, amikor megismerkedtünk egymással.

A cuyo jelentése: akinek a …, aminek a …, 

mindig a birtokosra vonatkozik, de egyeztetni 
a birtokkal kell számban és személyben.

Las familias cuyos hijos van a esta  
escuela presentaron una protesta. 

A családok, akiknek a gyerekei 
ebben az iskolában vannak, panaszkodtak.

quien

como  
 donde  

cuando

cuyo
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Megszorító vonatkozói 
mondatok
Pontosabban határozzuk meg azt, akiről vagy amiről beszélünk. 
Elhagyásuk  esetén nem lehetne pontosan tudni, hogy mire vonatkozunk. 
Az alábbi tulajdonságaik vannak:

Nunca me han gustado los chicos que se depilan. 
Sosem tetszettek azok a fiúk, akik borotválkoznak.

közvetlenül a szó mögött

nincs vessző

  mindig közvetlenül az után a szó után következnek, 
amire vonatkoznak;
 nincs vessző;
 alapvetően a que névmást használjuk;
  elöljáró után el que, quien vagy (ritkán) 
el cual alakokat használunk.

(A névelőt egyeztetjük a szóval, amire vonatkozunk.)
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El chico con el que sale es tan tímido como ella. 
A fiú, akivel együtt van, pontosan olyan félénk, mint ő.

egyeztetés a főnévvel

elöljáró után a quien és az el cual is használható

cuyo
Las personas cuyos ingresos sean 
menores a 1000€ no deben hacer la 
declaración. 
Azoknak a személyeknek, akiknek 
a bevétele 1000 euró alatt van, 
nem kell adóbevallást készíteniük.

como
Me pone nervioso el modo como habla. 
Idegesít, ahogy beszél.

(Lehetséges így is: Me pone nervioso el 
modo en el que habla.)

cuando
El día cuando lo conocí hacía un tiempo 
de perros. 
Azon a napon, amikor megismertem őt, 
borzasztó volt az idő. 

(Lehetséges így is: El día en el que lo 
conocí hacía un tiempo de perros.) 

donde
Esta es la casa donde nació Mozart. 
Ez az a ház, ahol Mozart született. 

(Lehetséges így is: Esta es la casa  
en la que nació Mozart.) 
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Magyarázó vonatkozói 
mondatok
A mondatban nem feltétlenül szükségesek, 
az nélkülük is értelmes lenne, tehát 
olyan információt hordoznak, amiről le is mondhatnánk. 
Tulajdonságaik:

  mindig közvetlenül az után a szó után következnek, 
amire vonatkoznak;
 vesszővel választjuk el a főmondattól;
  névmásaik: que, el que  
(szinte csak elöljárók után), quien, el cual  
(A névelőt egyeztetjük a főnévvel.)

Su hija, que vivió en Francia, habla muy bien francés.
A lánya, aki Franciaországban élt, nagyon jól beszél franciául.

közvetlenül a szó után

vessző
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A lo que mindig  
egész mondatra vagy ötletre vonatkozik.

(Ennek oka az, hogy a spanyolban nincs semleges nemű főnév, 

így nincs főnév, amire vonatkozhatnánk.)

He sido por fin elegida Miss, lo que siempre he soñado.
Végre megválasztottak szépségkirálynőnek, amiről mindig is álmodtam.

Más példák:

Llegaron de Andalucía, donde pasaron dos semanas haciendo surf. 
Andalúziából jöttek, ahol két hetet szörföztek.

Isabel Pantoja, cuyo talento como cantante es indudable,  
ha tenido también una vida fascinante. 
Isabel Pantoja, akinek tehetsége énekesnőként megkérdőjelezhetetlen, 
nagyon izgalmas életet élt.

Acaban de echar a mi jefe, con el que me llevaba fatal. 
A főnökömnek, akivel nem értettük meg egymást, épp most mondtak fel.

itt: az egész mondatra vonatkozunk

vessző
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Szabad vonatkozói 
mondatok
Ezek a vonatkozói mondatok abban térnek el a többitől, 
hogy nincs olyan szó előttük, amire vonatkoznának. 
Tulajdonságaik:

 nincs vonatkozott szó
 ha túl hosszúak, akkor vesszővel tagoljuk őket
 névmásuk az el que vagy quien 

(ha emberekre vonatkozunk) 
A lo que is használatos, ötletekre vagy fogalmakra való hivatkozásnál. 

¿Eres el que va a 
cuidarme? 
Te vagy az, 
akinek vigyáznia kell rám?

nincs főnév, amire vonatkozunk
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A lo que gyakran használatos. 
Mindig ötletekre, fogalmakra hivatkozunk vele.

Lo que me contó me 
sorprendió muchísimo. 

Amit elmesélt, az nagyon-
nagyon meglepett.

A lo que névmással elkezdhetünk 
sok mondaton belüli kérdést is.

No sé qué pasó. 
Nem tudom, mi történt.

No sé lo que pasó. 

¡Lo que pasa es que te has ido a visitar a tu abuelo! 
Na mi történt, hogy meglátogattad a nagypapádat?
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Igemódok a vonatkozói 
mondatban

Kijelentő 
mód

Kötőmód

Az igét a vonatkozói mondatban általában 
kijelentő módban ragozzuk – akkor mindig, 
ha a főnév ismert, vagy meghatároztuk.

Kötőmódot akkor használunk 
a vonatkozói mondatban, ha a főnevet 

tagadjuk, korlátozott, vagy ismeretlen/
nincs meghatározva.

Conozco a un hombre que habla chino. 
Ismerek egy férfit, aki tud kínaiul.

No conozco a ninguna persona que hable chino. 
Nem ismerek egy embert sem, aki tud kínaiul.

ismert a szó, amire vonatkozunk

főnév tagadásban
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Conozco a poca gente que hable chino. 
Kevés embert ismerek, aki tud kínaiul.

Ilyen esetekben használhatunk kijelentő módot is, 
mintha csak definiálnánk a szót.

Conozco a poca gente que habla japonés. 
Kevés embert ismerek, aki tud kínaiul.

Necesitan a una persona que hable chino. 
Szükségük van valakire, aki tud kínaiul.

A fenti esetekben (tagadás, ismeretlen személy) 
használhatunk főnévi igenevet is, de csak ha a vonatkozói névmás 
a mellékmondatban nem alany. 

Busco a alguien que hablar chino. 
Keresek valakit, aki tud kínaiul.

  A főnévi igenevet itt nem használhatjuk, 
mivel a vonatkozói névmás a mellékmondatban alany. 

Busco a alguien con el que hablar chino. 
Keresek valakit, akivel tudok kínaiul beszélni.

  A főnévi igenevet itt használhatjuk, mivel a vonatkozói névmás 
a mellékmondatban nem alany. 

korlátozás

valaki ismeretlenre vonatkozunk
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