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Tagadás, tiltás 
 

a) Nem – ne, sem – se 
 

A nem tagadószó, a ne pedig tiltószó, tehát kijelentő modú állít-
mány mellett a nem, felszólító módú állítmány mellett a ne használa-
tos:  

Nem megyek sehová.  

Ne menj sehová!  

Felszólító módú igével kapcsolatban ezért hiba a nem alkalmazá-
sa:  

Nem menjünk oda! (Helyesen: Ne menjünk oda!)  

A sem – se használata valamelyest különbözik a nem – ne tagadó-, 
illetve tiltószóétól, ugyanis tagadásban a sem és a se egyaránt szabá-
lyos, de tiltószóként csak a se állhat:  

Egy szót sem szólt.  

Egy szót se szólj!  

Tagadásban a sem választékos, a se viszont igen elterjedt köznyel-
vi forma. Nem felel meg a valóságnak az a nyelvi babona vagy álsza-
bály, mely szerint a se – sem használata attól függ, hogy az utána kö-
vetkező szó magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődik-e. Ez-
zel szemben megfigyelhető a nyelvszokásban, hogy páros tagadáskor 
bizonyos kifejezésekben sokkal gyakoribb a se, mint a sem:  

se híre, se hamva;  

se lát, se hall;  

se pénz, se posztó. 

Tiltó mondatokban – akár szerepel bennünk a felszólító módú ál-
lítmány, akár hiányzik belőlük – kizárólag a se forma a helyes.  

Egy percig se késlekedj!  
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Egy hangot se!  

Egy lépést se tovább!  

Ilyenkor súlyos hibának minősíthetjük a sem használatát, nem fo-
gadhatók el tehát a következő mondatok:  

Vigyázz arra, hogy egy hiba sem maradjon javítatlan!  

Egy tapdtat sem mozdul!  

Te sem menj el! 

A se(m)  páros kötőszó együtt járhat a nem tagadószóval vagy a ne 

tiltószóval. Ilyenkor különbség van a kötőszó nyomatékos és nyoma-
téktalan alkalmazása között. A nyomatékos se(m)… se(m) csak akkor 
állhat magában, azaz a nem vagy a ne nélkül, ha rövid mondatba 
egyetlen szóra vonatkozik:  

Se lát, se hall.  

De még ekkor is megjelenhet mellette a ne(m):  

Se nem lát, se nem hall.  

Mindig ott találjuk a nem, illetve a ne szókat, ha a mondat ennél 
bővebb:  

Se moziba ne menj, se el ne csavarogj! 

A tagadó mondatban nem szabad a se(m)… se(m) helyett állító ér-
telmű páros mind… mind, akár… akár kötőszót használni. Helytelenek 
tehát az alábbiak:  

Mind a földrengés, mind a szökőár nem okozott nagyobb károkat. 

Helyesen:  

Sem a földrengés, sem a szökőár nem okozott nagyobb károkat. 

Anna is, Klári is nem jött el.  

Helyesen:   

Sem Anna, sem Klári nem jött el. Nem jött el sem Anna, sem Klári.  
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Nem született döntés akár az egyik, akár a másik fél javára.  

 Helyesen 

Nem született döntés sem az egyik, sem a másik fél javára. 
 

b) Tagadás mellékmondatokban 

 

Ha a főmondatban tagadást, tiltást, ellenzést stb. jelentő ige vagy 
kifejezés van, a mellékmondat tagadó vagy állító formát egyaránt 
ölthet. A főmondat igéi például:  

akadályoz, ellenez, gátol, késleltet, kizár, lebeszél, óva int, tagad, tartóztat, 

tilt, tiltakozik, visszariaszt, visszatart stb.  

Régebben többnyire a mellékmondatban a tagadó alakot használ-
ták:  

Tagadja, hogy nem vitte el.  

„A virágnak megtiltani nem lehet, / Hogy ne nyíljék, ha jő a szép 
kikelet…” (Petőfi Sándor).  

Újabban viszont a logikus, félreérthetetlen kifejezésmódra való 
törekvés miatt egyre jobban terjednek az állító formák:  

Tagadja, hogy elvitte.  

Megakadályozta, hogy eltávozzanak.  

Ha az akadályozást jelentő főmondatban tagadószó is szerepel, 
természetesebbnek, gördülékenyebbnek hat a hagyományos szer-
kesztésforma, tehát a tagadószóval megtoldott mellékmondat:  

Nem tudta megakadályozni, hogy el ne lopják a kocsiját.  

Az ellenzék nem tudta késleltetni, hogy ne szülessék meg idejében 
a döntés.  

Ha azonban az efféle főmondatokban kitesszük az utalószót, a 
mellékmondatot állító formában tanácsos megfogalmaznunk:  

Nem tudta megakadályozni azt, hogy ellopják a kocsiját.  
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Az ellenzék nem tudta késleltetni azt, hogy idejében megszülessék a 
döntés. 

Amint látható, ezekben a mondattípusokban ingadozik a nyelv-
használat, sőt a nyelvművelés sem tudta egységesen megítélni a kér-
dést. Így az ebben a pontban leírtak nem tekinthetők mereven alkal-
mazandó szabálynak, és a tőlük való eltérés nem minősíthető súlyos 
hibának. 

Az iméntiekhez hasonló ingadozás, kettősség figyelhető meg a 
míg kötőszós időhatározói mellékmondatokban, de a tagadószó ki-
tétele itt már nem vagylagos, hanem a mondat értelmének függvé-
nye. Mást jelent a tagadószóval szerkesztett kijelentés, mint a taga-
dószó nélküli:  

Várok a kerti munkával, míg esik. (Tehát addig nem dolgozom, amíg 

esik az eső.)  

Várok a kerti munkával, amíg nem esik. (Addig nem dolgozom, pél-

dául nem ültetek, vetek, amíg végre el nem kezd esni az eső.) 

További példák:  

Addig olvastam a kertben, amíg be nem sötétedett.  

Vigyázz a kezedre, míg a seb be nem gyógyul!  

Manapság az efféle mellékmondatokat is gyakran hallani állító 
formában, az így fogalmazók a logikát előbbrevalónak tartják a ha-
gyományos szerkesztésmódnál. Nyelvünk szabályai szerint akkor 
lehet állító a míg kötőszós időhatározói mellékmondat, ha jelentésvál-
tozás nélkül átszerkeszthető hogy kötőszós, következményes mel-
lékmondattá. Előző két példánkkal ezt nem tudjuk megtenni, hiszen 
az elöl álló főmondatnak nem logikus következménye a mellékmon-
dat. Az alábbi eset viszont átszerkeszthető:  

Addig könyörgött, míg az apja meg nem bocsátott neki.  

Addig könyörgött, míg az apja megbocsátott neki.  

Addig könyörgött, hogy az apja végül megbocsátott neki.                     
 


