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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK
a.) A feltételes mondatkapcsolat szerkezete:
Meghatározó mellékmondat = protasis
Meghatározott, következményt tartalmazó, ált. főmondat = apodosis
PÉLDA:
Ha ezt teszed (protasis) az fog történni, hogy … (apodosis)
b.) A feltételes mondatkapcsolat jelentésében hordozhat időhatározói és okhatározói jelleget
egyaránt.

A GÖRÖG FELTÉTELES MONDATSZERKEZETEK FAJTÁI
1. HATÁROZATLAN FELTÉTELES MONDATKAPCSOLAT (CASUS REALIS)
HASZNÁLATA:
A beszélő a feltétel valóságához/lehetőségéhez való viszonyát nem határozza meg, emiatt a
c. realis elnevezés kissé félrevezető lehet, mivel csak a feltétel-következmény viszonya reális,
nem a feltétel megcselekvése.
Az Úsz-ben a legszélesebb módon használt feltételes mondatszerkezet, közel 300 esetben
fordul elő1.
SZERKEZET:
a protasisban:
állítás: + indicativus, bármilyen actioban vagy tempusban
tagadás: + indicativus, bármilyen actioban vagy tempusban
az apodosisban: tetszőleges igemód
SPECIÁLIS ELŐFORDULÁSOK2:
a.) a klasszikus görögben előszeretettel használják ezt a szerkezetet olyan összefüggésekben,
amelyekben a mellékmondat kevésbé hangsúlyos. Pl. - „ha akarod, ha kedven
tartja …”, - „ha jónak látod”, stb.
b.) a szerkezet jelölhet okhatározói mellékmondatot, különösen, ha az a múltra vonatkozik.
c.) az + futurum indicativus helyett általában + coniunctivus használatos.
1

J.L. Boyer: First Class Conditions: What do they Mean? Grace Theological Journal 2. (1981), pp.75114.
2
A klasszikus görög nyelvi példákat tekintve lásd: E. Bornemann-E. Risch: Görög nyelvtan, pp. 295.
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PÉLDÁK AZ ELŐFORDULÁSRA:
I. A határozottan feltételes mondatkapcsolat és a realitás (valóságos következmény
szembeállítása)
A leggyakrabban „ha” particulával kifejezett feltételezés egy valódi hipotézisen alapul, tehát a
feltételezés következménye teljesen reális, a valóságnak megfelelő lehet.
Jn 11:12
Ku/rie, ei) kekoi/mhtai swqh/setai – „Uram, ha elaludt, meggyógyul.”
A gyógyulás az alvás viszonylatában realitás, a halál viszonyában viszont nem!
Mk 4:23
ei)/ tij e)/xei w)=ta a)kou/ein a)koue/tw – „Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!”
A hallásnak valós feltétele a fül megléte, ennek hiánya ugyanis kizárja, hogy a beszéd
tartalma eljusson hozzánk. Az üzenet megértése azonban már egészen más!
Jn 10:37
ei) ou) poiw= ta\ e)/rga tou= patro/j mou, mh\ pisteu/ete/ moi: - „Ha nem az én Atyám
cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem!”
A cselekedetekből fel lehet ismerni az Atyát, ez Jézus és hallgatói számára is egyszerű és
egyértelmű tény, ahogyan a szakasz kontextusában ki is tér rá.
1Kor 15:13kk
ei) de\ a)na/stasij nekrw=n ou)k e)/stin, ou)de\ Xristo\j e)gh/gertai: - „Hiszen ha nincs a
halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.”
A feltétel – halottak feltámadása általában – egyértelmű és valóságos követelménye
egyvalaki – Krisztus – feltámadásának.
Mt 26:39
Pa/ter mou, ei) dunato/n e)stin, parelqa/tw a)p' e)mou= to\ poth/rion tou=to: - „Atyám,
ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár!”
A pohár „eltávozása” elméletileg valós lehetőség Jézus számára, de az Atya akaratából nem
következett be.
Az ilyen értelemben használt feltételes mondatok az előfordulások gyakorisága szerint 37%ban egyértelműen igaz, 12%-ban egyértelműen hamis, de valóságos következménnyel
számolnak, a maradék 51% előjelen nem meghatározható, de valós következményeket
hordoz3.
II. A határozottan feltételes mondatkapcsolat időhatározói jelleggel
Mt 8:31
Ei) e)kba/lleij h(ma=j, a)po/steilon h(ma=j ei)j th\n a)ge/lhn tw=n xoi/rwn. – „Ha kiűzöl
minket, küldj a disznónyájba!”
A feltételes particula jelentése helyesen értelmezve: „amikor”, ez utal a feltétel
teljesülésének időbeli megvalósulására.
3

Ezeket a statisztikákat az egyes alakok, szerkezetek és jelentésárnyalatok előfordulásairól J.L. Boyer
tanulmányai alapján közöljük, amelyek megtalálhatók a Grace Theological Journal 2. (1981) és 9.
(1998) számaiban.
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Jn 15:20
ei) e)me\ e)di/wcan, kai\ u(ma=j diw/cousin: - „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak”
Amikor ez a mondat elhangzik, Jézus még nincs kitéve konkrét üldözésnek, ezért a tanítványai
sem szenvednek. Amikor azonban Jézusért jönnek a Gecsemánéban, a tanítványok is
elfutnak, és Péter éppen az „üldöztetése” következtében tagadja meg Mesterét. A konkrét
szituációban tehát ennek a feltételezésnek is időhatározói jellege van: „amikor, amikortól
kezdve …”.
Lk 16:31
Ei) Mwu+se/wj kai\ tw=n profhtw=n ou)k a)kou/ousin, ou)d' e)a/n tij e)k nekrw=n
a)nastv= peisqh/sontai. – „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg
őket, ha valaki feltámad a halottak közül.”
A kontextus egyértelművé teszi, hogy itt bár jelen idejű ige szerepel, a feltétel mégis a
múltban játszódott le: korábban nem hittek a prófétáknak, ezért később sem fognak hinni a
feltámadottnak.
III. Rendkívüli szerkezetek
Néhány mondatszerkezet nem követi a szabályos feltételes mondatszerkesztést, de
mindenképpen érdemes megemlíteni a két legfontosabb struktúrára egy-egy részletesebb
igeszakaszt hozva példaképp, a többi előfordulásait csak megjelölve:
i.) 1Thess 3:8
o(t/ i nu=n zw=men e)a\n u(mei=j sth/kete e)n kuri/%. – „Mert egyszerre feléledünk, ha ti
szilárdan álltok az Úrban.”
A protasisban az  helyett az  szerepel. Erre találunk példát még az 1Jn 5:15-ben is.
ii.) 1Tim 6:3-4
ei)/ tij e(terodidaskalei= kai\ mh\ prose/rxetai u(giai/nousin lo/goij toi=j tou=
kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou= kai\ tv= kat' eu)se/beian didaskali/#, 6.4
tetu/fwtai, ... – „Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát … az felfuvalkodott”.
A feltétel a  partikulával egy negatív bővítménnyé bővül. Erre példa még az 1Kor 15:2, 2Kor
13:5, Gal 1:7.

2. PROSPEKTIV FELTÉTELES MONDATKAPCSOLAT (CASUS EVENTUALIS)
HASZNÁLATA:
Nagyon gyakori mondatkapcsolat, amelyben a protasis olyan feltételt közöl, aminek
bekövetkeztével számolni lehet vagy kell. Egy ilyen várakozás vonatkozhat:
a.) jövőbeli dologra – ilyenkor az apodosisban többnyire futurum, vagy egy vele egyenértékű
imperativus áll
b.) általános érvényű dologra, amely idősíkhoz nem köthető – ebben az esetben többnyire
praesens imperfectum az apodosisi alak.
SZERKEZET:
a protasisban: + coniunctivus
az apodosisban: tetszőleges – nem indicativusi – igemód
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PÉLDÁK AZ ELŐFORDULÁSRA:
Mt 6:14-15
)Ea\n ga\r a)fh=te toi=j a)nqrw/poij ta\ paraptw/mata au)tw=n, a)fh/sei kai\ u(mi=n o(
path\r u(mw=n o( ou)ra/nioj: e)a\n de\ mh\ a)fh=te toi=j a)nqrw/poij, ou)de\ o( path\r u(mw=n
a)fh/sei ta\ paraptw/mata u(mw=n. – Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket,
nektek is megbocsát Mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg, Atyátok sem bocsátja
meg a ti vétkeiteket.”
Az apodosisban futurum található.
Mk 3:24-25
kai\ e)a\n basilei/a e)f' e(auth\n merisqv=, ou) du/natai staqh=nai h( basilei/a
e)kei/nh: kai\ e)a\n oi)ki/a e)f' e(auth\n merisqv=, ou) dunh/setai h( oi)ki/a e)kei/nh
staqh=nai. – Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország; és ha
egy háznép hasonlik meg önmagával, nem maradhat meg a háznép.”
Az első mondat apodosisa aoristost, a másodiké futurumot tartalmaz.
Lk 9:13
...ei) mh/ti poreuqe/ntej h(mei=j a)gora/swmen ei)j pa/nta to\n lao\n tou=ton brw/mata.
– „hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek a sokaságnak.”
Ez egy különleges példa, bár a klasszikus görög nyelv gyakran használja ezt a szerkezetet, ahol
az -t az  váltja ki a coniunctivusi mondatban.

3. POTENCIALIS FELTÉTELES MONDAT
HASZNÁLATA:
A beszélő a protasis tartalmát – a feltételt – mint lehetségest vagy elgondolhatót mutatja be,
függetlenül annak valóságtartalmától. A beszélő akár egy önmagában lehetetlen dolgot is
elképzelhet, és valóságosnak állíthatja be optativusban, még úgy is, ha az soha nem
következhet be valóságosan.
SZERKEZET:
a protasisban: + optativus
az apodosisban: + általában optativus
PÉLDÁK AZ ELŐFORDULÁSRA:
1Pét 3:14
a)ll' ei) kai\ pa/sxoite dia\ dikaiosu/nhn, maka/rioi. to\n de\ fo/bon au)tw=n mh\
fobhqh=te mhde\ taraxqh=te, - „De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is
boldogok vagytok …”
Szenvedhetnétek – de (valószínűleg) nem szenvedtek. A feltételezésnek nincs megvalósult
alapja.
1Pét 3:17
krei=tton ga\r a)gaqopoiou=ntaj, ei) qe/loi to\ qe/lhma tou= qeou=, pa/sxein h)\
kakopoiou=ntaj. – „Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten
akarata.”
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Ez tanításként igaz, de nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy egyáltalán szenvedjünk.
Csel 24:19
tine\j de\ a)po\ th=j )Asi/aj )Ioudai=oi, ou(\j e)/dei e)pi\ sou= parei=nai kai\ kathgorei=n
ei)/ ti e)/xoien pro\j e)me/. – „Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem,
ha valami panaszuk van ellenem.”
Megtehették volna, de nem tették meg – a feltételezésnek tehát megint nincs köze a
valóságban megtörténtekhez, csupán fikció.

4. AZ IRREÁLIS FELTÉTELES MONDATKAPCSOLAT
HASZNÁLATA:
A beszélő a protasis tartalmát, azaz a feltétel teljesülését irreálisnak, lehetetlennek vagy nem
valóságosnak mutatja be.
A jelen és a múlt idejű irreális feltételes mondatkapcsolat közötti különbséget a
mondatösszefüggésből kell kikövetkeztetnünk. A különböző akciók csupán aspektust képesek
kifejezni: pl. a múltra vonatkozóan ”ha ezt tetted volna” – lineális
jelentéstartalommal, míg a jelenre vonatkozóan  „ha ezt tennéd most” –
punktuális jelentéstartalommal értelmezve.
SZERKEZET:
a protasisban:  + indicativus
az adoposisban:  + indicativus, leggyakrabban aoristosban vagy imperfectumban
PÉLDÁK AZ ELŐFORDULÁSRA:
Jn 15:22
ei) mh\ h)=lqon kai\ e)la/lhsa au)toi=j, a(marti/an ou)k ei)/xosan: nu=n de\ pro/fasin
ou)k e)/xousin peri\ th=j a(marti/aj au)tw=n. – „Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna
hozzájuk, akkor nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük a bűneikre.”
A feltétel irreális, mert Jézus eljött, amint azt a vers második felében ki is mondja.
Mk 13:20
kai\ ei) mh\ e)kolo/bwsen ku/rioj ta\j h(me/raj, ou)k a)\n e)sw/qh pa=sa sa/rc: a)lla\
dia\ tou\j e)klektou\j ou(\j e)cele/cato e)kolo/bwsen ta\j h(me/raj. – „Ha az Úr nem
rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem …”
De megrövidíti, mert nem akarja, hogy elvesszünk – tehát a feltételezés irreális!
Mt 12:7
ei) de\ e)gnw/keite ti/ e)stin, /E
) leoj qe/lw kai\ ou) qusi/an, ou)k a)\n katedika/sate
tou\j a)naiti/ouj. – „Ha pedig értenétek, mit jelent ez: … nem ítéltétek volna el azokat, akik
nem vétkeztek.”
De – sajnos – elítéltétek! Ez a feltételezés sem felel meg a valóságnak.
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5. (nem találtam rá megnevezést :)
SZERKEZET:
a protasisban:  + futurum
az apodosisban: bármilyen igealak
PÉLDÁK AZ ELŐFORDULÁSRA:
Lk 11:8
ei) kai\ ou) dw/sei au)t%= a)nasta\j dia\ to\ ei)=nai fi/lon au)tou=, dia/ ge th\n
a)nai/deian au)tou= e)gerqei\j dw/sei au)t%= o(/swn xrv/zei. – „ha nem is kelne fel, és nem
is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni …”
A példázat időtlen kontextusában használja a szerkezetet.
2Tim 2:12
ei) u(pome/nomen, kai\ sumbasileu/somen: ei) a)rnhso/meqa, ka)kei=noj a)rnh/setai
h(ma=j: - „Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is; ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.”
Lk 19:40
Le/gw u(mi=n, e)a\n ou(=toi siwph/sousin, oi( li/qoi kra/cousin. – „Mondom nektek: ha
ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani!”
A futurum ebben a mondatban az particula után áll, ami megengedett változata a
szerkezetnek.

ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT A LEGFONTOSABB SZERKEZETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
PROTASIS

APODOSIS

PROTASIS

CASUS REALIS
JELEN
MÚLT

MÚLT

CASUS POTENTIALIS

Indicativus

Indicativus,
Imperativus

Optativus

Optativus + 

Praeteritum,
Aoristos,
Indicativus

Indicativus

-
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CASUS IRREALIS
JELEN

APODOSIS
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Imperfectum
Indicativus
Aoristos
Indicativus
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Indicativus + 
Aoristos
Indicativus+ 

CASUS EVENTUALIS

+ Coniunctivus

Indicativus

Imperfectum /
Aoristos Optativus

Praeteritum /
Aoristos (+)
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