
Mellékmondat átalakítása participiumos szerkezettel 

 

1. Participium coniunctum: Olyan mellékmondatot rövidít, amelynek alanya a főmondatban 

valamilyen formában szerepel. 

 

Ha a mellékmondat (mm.) állítmánya aktív és egyidejű a főmondat állítmányával, participium 

imperfectummal alakítjuk át a mm.-ot.: 

Pl.: Canis, qui natat, praedam fert.                          =   Canis natans praedam fert. 

      Video canem, qui praedam fert.                        =   Video canem praedam ferentem. 

      Loquimur de puellis, quae diligenter discunt.   =   Loquimur de puellis diligenter   

                                                                                      discentibus.               

 

Ha a mellékmondat állítmánya passzív és előidejű a főmondat állítmányához képest, participium 

perfectummal alakítjuk át a mm.-ot.: 

Pl.: Accepi epistolam, quae a matre scripta est.     =   Accepi epistolam a matre scriptam. 

      Videmus pueros, qui a matre laudati sunt.       =   Videmus pueros a matre laudatos.  

 

Ha a mellékmondat állítmánya aktív és utóidejű a főmondat állítmányához képest, participium 

instans activivel alakítjuk át a mm.-ot.: 

Pl.:  Romani, qui bellum gerere voluerunt,  arma ferebant.  =  Romani bellum gesturi                                                                                              

                                                                                                    arma ferebant. 

 

 Átalakítás: Elhagyjuk a vesszőt és elhagyjuk a vonatkozó névmást (a qui –t). 

A mm. állítmányából a megfelelő participiumot képezzük, és azt egyeztetjük nemben, számban 

és esetben a főmondatban azzal a szóval, amire vonatkozik. 

          A mellékmondat bővítményét megtartjuk.  

 

 2. Ablativus absolutus (=participium absolutum): Olyan mellékmondatot rövidít, amelynek az 

alanya a főmondatban egyáltalán nem szerepel. 

 

Ha a mellékmondat állítmánya aktív és egyidejű a főmondat állítmányával, participium 

imperfectummal alakítjuk át a mm.-ot.: 

Pl.: Cum (dum) mater venit, pueri exclamant.           =   Matre veniente pueri exclamant. 

      Dum pueri loquebantur, puellae ambulabant.      =   Pueris loquentibus puellae  

                                                                                            ambulabant. 

 

Ha a mellékmondat állítmánya passzív és előidejű a főmondat állítmányához képest, participium 

perfectummal alakítjuk át a mm.-ot.: 

Pl.: Postquam Troia capta est, Graeci redierunt.          = Troia capta Graeci redierunt. 

      Postquam legati Aquinco missi sunt, dux milites convocat.  =   Legatis Aquinco                                                                                                                                                                          

                                                                                          missis dux milites convocat.  

 

Átalakítás: Elhagyjuk a vesszőt és elhagyjuk a kötőszót (cum, dum, postquam). 

       A mm. alanyát ablativusba tesszük. 

A mm. állítmányából a megfelelő participiumot képezzük, és azt egyeztetjük nemben, számban 

és esetben az ablativusba tett névszóval. 

          A mellékmondat bővítményét megtartjuk.  

 

 

3. Gerundivumos szerkezettel célhatározói mellékmondatot alakíthatunk át. (felismerhető: ut + 

consec. temp.) 

 

Pl.: Milites convenerunt, ut urbem inflammarent.   

 

                    =  1.  Milites convenerunt ad urbem inflammandam.    

                    =  2.  Milites convenerunt urbem inflammandi causa. 

 



       Homines Olympiam veniunt, ut ludos videant. 

                    =  1.  Homines Olympiam veniunt ad ludos videndos. 

                    =  2.  Homines Olympiam veniunt ludorum videndorum causa.   

 

  Átalakítás: kétféleképpen is lehet: 

 

1. ad + accusativussal (célt fejez ki): 

             Elhagyjuk a vesszőt és elhagyjuk a kötőszót (az ut-ot). 

             Kitesszük az ad-ot valamint a mellékmondat tárgyát. 

             A mm. állítmányából gerundivumot (partic. instans passivit) képezünk, 

              és azt egyeztetjük a  főnévvel, amelyre a cselekvés vonatkozik. 

vagy: 

 

2.  genitivus + causa-val (szintén célt fejez ki):                                                           

                       Elhagyjuk a vesszőt és elhagyjuk a kötőszót (az ut-ot). 

                       A mm. tárgyát genitivusba tesszük. 

               A mm. állítmányából gerundivumot (partic. instans passivit) képezünk, 

                        és azt egyeztetjük a főnévvel, amelyre a cselekvés vonatkozik. 

 

 

4. Supinummal: 

(Ez nem participium ugyan, de szintén egyfajta igenév: -um végű accusativusa célhatározói  értelmű 

főnévi igenév!) Célhatározói mellékmondatot alakíthatunk át. 

 

Pl.: Milites convenerunt, ut urbem inflammarent.   =     Milites convenerunt urbem  

                                                                                             inflammatum. 

      Homines Olympiam veniunt, ut ludos videant.   =    Homines ... veniunt ludos 

                                                                                             visum. 

  

 

Átalakítás: Elhagyjuk a vesszőt és elhagyjuk az ut kötőszót. 

                    A mm.  tárgyát változatlanul meghagyjuk. 

                    A mm. állítmányából supinumot képezünk. (a szótári alak negyedik 

                                                                                             -um végződéssel) 


