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Félrevezető szórend 

 

A jelzős szerkezetekéhez hasonló szórendi gondok más mondatrészekkel 

kapcsolatban is jelentkezhetnek. Az előző pontban foglaltakkal ellentétben a 

félreértés veszélye itt most az olvasót fenyegeti, aki először találkozik a szöveg-

gel, míg az élőszóban elhangzó – helyesen hangsúlyozott, jól tagolt – ilyen 

mondatokat nem érthetjük félre.  

Nem hiszek a fejlődésben megrekedt értelmiségi létben.  

Amikor ezt a mondatot olvasni kezdjük, először úgy gondoljuk, hogy az il-

lető nem hisz a fejlődésben. Tovább olvasva azonban megzavarodunk egy pilla-

natra, és csakhamar fölismerjük tévedésünket: a fogalmazó ugyanis a fejlődésben 

megrekedt értelmiségi létben nem hisz. A két, alakilag azonos, de eltérő funkciójú 

-ben rag okozta a bajt. A hisz állítmánynak állandó határozója van, vonzata ez a 

toldalék, de ebben a mondatban nem az állítmányt követő mondatrész az ál-

landó határozó, hanem a mondat legvégére csúsztatott – így alaposan elrejtett – 

létben főnév (nem hiszek a létben). A fejlődésben határozó pedig a megrekedt jel-

ző bővítménye, ezért a kiejtésben egybeolvad vele, míg az állítmány után pici 

szünetet tartunk:  
 

Nem hiszek | a fejlődésben megrekedt értelmiségi létben.           
   

A félreértések elkerülése végett célszerű tehát átfogalmaznunk a mondatot:  

A fejlődésben megrekedt értelmi létben nem hiszek.  

Nem hiszek az olyan értelmiségi létben, amelyik a fejlődésben megrekedt.  

vagy  

Nem hiszek az olyan értelmiségi létben, amelyik megrekedt a fejlődésben. 

 

A szöveg gördülékenyebbé tételében nagy szerepe van az utóbbi javítási 

módnak, tehát annak, amikor valamely túlzsúfolt, sok mondatrészből álló 

mondatot fölbontunk több tagmondattá. A zsúfolt mondatszerkesztés sokszor 

a hírek nyelvére jellemző. A túlzott tömörítés oka egyrészt az lehet, hogy minél 

több információt próbálnak belesűríteni egy mondatba, másrészt pedig az, ha a 

szöveget más nyelvből fordították. A tömegtájékoztatás nemzetközi nyelvében, 

az angolban meghatározó szerepük van az igeneveknek, amelyekben úgy sza-

bad tömöríteni, ahogy a magyarban nem. A tükörfordítás tehát hiba. 
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Lássunk még néhány példát:  

A szomszédos országok mind elismerték a volt elnököt megdöntő államcsínyt 

követően hatalomra jutott nemzeti tanácsot.  

Mit ismertek el a szomszédos országok? A volt elnököt? Az államcsínyt? 

Egyiket sem, hanem a nemzeti tanácsot. Az állítmányhoz közvetlenül kapcsoló-

dó tárgy tehát ismét a mondat legvégére került. Helyesebb a következő válto-

zat:  

A szomszédos államok mind elismerték az új nemzeti tanácsot, amely a volt elnököt meg-

döntő államcsíny nyomán jutott hatalomra. 


