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A MONDAT ÉS RÉSZEI 

 

Alárendelés – mellérendelés,  

álmellékmondatok 

Sok esetben, amikor az indoeurópai nyelvek alárendelést alkal-

maznak, a magyarban a mellérendelés a helyes.  

A mellékmondat a főmondat egyik mondatrészét fejti ki mondat 

formájában, a vonatkozó mellékmondat pedig időbeli, logikai előz-

ményt vagy mellékes(nek ábrázolt) körülményt közöl. Ha egy 

mellékmondat nem erre szolgál, akkor álmellékmondat. 

 

Hamis jelzői mellékmondatok 

o Ebbe a megtévesztő környezetbe aztán becsalogatják a 

gyanútlan balekot, akit közben újból és újból kirabolnak.  

Melyik balekot? Azt, akit kirabolnak? Nem, később rabolják ki. Az, 

hogy kirabolják, nem jelzője a baleknak. A nyugati nyelvek a 

vonatkozó névmási kötőszóval takarítják meg a két tagmondat közös 

mondatrészének megismétlését. Mi azonban meg tudjuk oldani a 

visszautalást a tárgyas ragozással:  

Ebbe a megtévesztő környezetbe aztán becsalogatják a 

gyanútlan balekot, és közben újból és újból kirabolják. 

o Méhek marták meg azt az asszonyt, akit válságos állapotban 

kellett kórházba szállítani. 

A kórházba szállítás azonban nem (logikai) előzménye a méhtámadásnak, hanem 

következménye. Helyesen például:  

Egy asszonyt olyan súlyosan megmartak a méhek, hogy 

válságos állapotban kórházba kellett szállítani. 
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o A küldöttség ezután a Hősök terére ment, ahol megkoszo-

rúzta az ismeretlen katona sírját.  

Az időrend föl van cserélve: nem arra a Hősök terére ment a küldöttség, ahol 

előzőleg megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, hanem előbb odament, és utána 

koszorúzott. Ez a helyzet egyszerű mellérendelést kíván:  

A küldöttség ezután a Hősök terére ment, és (ott) 

megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. 

 

Hamis időhatározói mellékmondat ellentét kifejezésére 

Idegen hatásra terjed az ellentétnek időhatározói alárendelő 

mondattal való kifejezése. Különösen zavaró ez akkor, ha nem is 

egyidejű eseményeket állítanak szembe:  

o Míg 1990-ben a főváros lakossága mintegy kétmillió fő volt, 

addig 2004-ben már csak 1,7 millióan éltek Budapesten. 

Addig, amíg kétmillióan voltak, nem lehettek 1,7 millióan, 1990 és 2004 nem egy 

időben volt. Helyesen: 

1990-ben a főváros lakossága mintegy kétmillió fő volt, 

2004-ben viszont már csak 1,7 millióan éltek 

Budapesten. 

o A szocialisták több óvodát és iskolát ígérnek, miközben az 

előző négy évben százával zárták be őket. 

Nem mindjárt aközben ígértek több óvodát, amikor bezárták őket, hanem csak a 

következő választás előtt.1 

A szocialisták több óvodát és iskolát ígérnek, holott az 

előző négy évben százával zárták be őket. 

o Rajtam kérik számon, mikor nem is láttam.  

Rajtam kérik számon, pedig nem is láttam. 

                                                 
1 A miközben egy hiányzó mondat része (ez a szerkesztés tkp. kihagyás, ellipszis), ti. 

így értjük: ’(mi)közben tudjuk, hogy… / (mi)közben az a helyzet, hogy’ – az igeidők 

eltérése miatt (ígérnek – jelen idő  zárták be – múlt idő) nem értjük félre a 

mondatot; a fogalmazás mégis pongyola. 
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o V. J. egyéniben eddig egyszer sem nyert, ugyanakkor jövőre 

ismét megpróbálkozik. 

Bár V. J. egyéniben eddig egyszer sem nyert, jövőre 

(mégis) ismét megpróbálkozik.  

 

 

Időhatározói alárendelő mondat ok–okozat kifejezésére 

A következmény ugyan valóban az ok után következik, de ami 

időben később van, az nem biztos, hogy következmény. Például: 

o Miután az ügyfél felszólításra sem fizetett, kérjük Ügyvéd 

urat, szíveskedjék megtenni a szükséges jogi lépéseket igényünk 

érvényesítésére. 

Itt inkább a mivel kötőszó ajánlható, és mellérendelő megoldások is vannak: 

Az ügyfél felszólításra sem fizetett, ezért kérjük Ügyvéd 

urat… 

Kérjük Ügyvéd Urat, szíveskedjék megtenni a szükséges 

jogi lépéseket…, az ügyfél ugyanis felszólításra sem 

fizetett. 

o Durva büntetést kapott a UPC, miután átvert 800 ezer 

embert. 

A nem éppen újságba illő kifejezéseket is javítva: 

Súlyos büntetést kapott az UPC, mert becsapott 800 ezer 

embert. 

 

 

Bőséges választékunk van az ellentét 
kifejezésére: viszont, ellenben, ezzel 

szemben, ennek ellenére, azonban, de, 

ámde, mégis/mégsem, pedig, bár, noha, 
jóllehet, holott… – mikor melyik alkalmas. 
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Csak valóban alárendelt tartalomhoz 
használjunk alárendelő mondatot! 


