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Kötőszók 

 

a) Fölösleges használatuk 

 

Hibának minősíthetjük az ellentétes kötőszók halmozását (de azonban, de 

viszont). Az azonos tartalmú kötőszók halmozása nem mindig helytelen, 
például a következtető mellérendelésekben szokásos és szabályos (így hát). Az 
alárendelt mellékmondatok igen gyakori kötőszava a hogy. Mivel túlságosam 
megterhelt szavunk, bátran elhagyhatjuk ott, ahol nélküle is gördülékeny és 
világos a mondat:  

Azt hiszem, (hogy) késő van már.  

Tudom, (hogy) nincs bocsánat.  

Nem értem, (hogy) mit mondasz.  

Megkérdezte, (hogy) hogyan juthat el a múzeumba.  

Függő kérdésekben egymás mellé kerülhet a hogy kötőszó és a hogyan kér-
dőszó, az előbbi kihagyásával javíthatunk a mondat hangzásán. Fogalmazásunk 
és szóhasználatunk változatosabbá tételének másik módja, hogy függő kérdé-
sekben a vajon szócskát használjuk. Ez napjainkban eléggé visszaszorult, pedig 
szerencsésen ellensúlyozná a hogy túltengését: 

a) 

Nem tudta eldönteni, hogy tiltakozzon-e a döntés ellen. 

Nem tudta eldönteni, vajon tiltakozzon-e a döntés ellen. 

b) 

Számomra elképzelhetetlen, hogy  hogyan segíthetnék rajta. 

Számomra elképzelhetetlen, vajon hogyan segíthetnék rajta. 
 
Ha már a vajon mellet döntöttünk, akkor már nem kell kitennünk a hogy  

kötőszót, a kettő együtt (hogy vajon) fölösleges:  

Nem tudta eldönteni, hogy vajon tiltakozzon-e a döntés ellen. 
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A tiltó értelmű mellékmondatok megszerkesztésekor is kétféleképpen 
járhatunk el: 

a) 

Vigyázz, hogy oda ne égjen az étel! 

Vigyázz, nehogy odaégjen az étel! 

b) 

Figyelmeztetett, hogy el ne késsem. 

Figyelmeztetett, nehogy elkéssem. 
 

A kétféle szerkezet: hogy … ne – nehogy.  
Hibás keverékforma a hogy nehogy:  

Vigyázz, hogy nehogy odaégjen az étel!  

A köznyelvben és a népnyelvben meglehetősen gyakori, de a választékos 
élőbeszédben, valamint írásban elfogadhatatlan. 

Ugyancsak szükségtelen a hogy kötőszó a következő kifejezésekben:  

valószínűleg, hogy…;  

természetesen, hogy…. 

Kétféle jó megoldás keveredéséről van szó:  

Valószínű, hogy elmarad az előadás.  

Valószínűleg elmarad az előadás.  
 

b) Szórendi kérdések 

 

Az egyszerű szembeállításra használt kötőszóink közül az azonban, a 
viszont és a pedig nem a tagmondathatáron áll ebben az értelemben, hanem a 
szembeállított szót követi: 

azonban 
Én kicsi vagyok, ő  viszont  magas. 

pedig 
 
(Tehát nem: Én kicsi vagyok, azonban ő magas.) 
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Az egyszerű szembeállítás az ellentétnek az enyhébb foka. A határozott 
ellentétet (az úgynevezett megszorító ellentét) leggyakrabban a de kötőszóval 
fejezzük ki. Érezhető a különbség az előző példánál maradva:  

Én kicsi vagyok, de ő magas.  

A pedig kötőszó nemcsak szembeállító ellentétes mondatokban szerepel, 
hanem kapcsolatos mondatokban és megengedő mellékmondatokban is. Az 
előbbi esetben szórendje megegyezik az imént tárgyalt formával:  

A bátyám tanár, a húgom pedig óvónő (kapcsolatos mellérendelés).  

A megengedő mellékmondat átmeneti kategória a mellérendelés és az 
alárendelés között, legegyszerűbben jellegzetes kötőszavairól ismerhetjük föl: 
bár, noha, jóllehet, holott, pedig. Ilyen értelemben használva, a pedig kötőszó a 
mellékmondat élén áll: 

 

  bár 
Már egészen késő van,  noha  siettem. 
  pedig 

 

A megengedő jelentéstartalmat másképpen is ki tudjuk fejezni: a mellék-
mondatban álló ha … is kötőszók együttes alkalmazásával. A korábbi nyelv-
használatban az volt a szokás, hogy az is kötőszó ebben a mondatszerkezetben 
az állítmányt követte: 

 

Ha adódtak is különbségek, azok nem jelentősek.  
(Bár adódtak… Noha adódtak…) 
 

Megcsinálom, ha addig élek is! 

Meg kell tenned mindenképpen, ha nem akarod is. 
 

Ez a szórendi kötöttség nem mindig érvényesül a mai beszédben:  

Ha ott lennék is, akkor sem biztos, hogy tudnék segíteni.  

Ha ott is lennék…  
 

Az első változat a szabályos, de ezt sokan furcsának érzik, és helyette az 
utóbbi mondat szórendjét követik. Bár különösebb megértési zavart nem okoz 
ez a kettősség, mégis nyelvünk szegényedéseként értékelhetjük a bemutatott 
eredeti szórend feledésbe merülését. Így ugyanis egybeolvad a kapcsolatos 
hozzátoldott mondat és a megengedő mellékmondat szórendje. 


