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A jelenkori nyelvhasználat beszélt nyelvi jelenségei könnyen tetten érhetők az élőnyelvi 

vizsgálatokban. A korábbi nyelvtörténeti korok beszélt nyelve nehezen rekonstruálható. 

Az összetett mondatokban a tagmondatok keveréséből létrejövő mondatátszövődés az egyik 

olyan beszélt nyelvi jelenség, amelyet nemcsak a mai, hanem az egykori nyelvhasználatban 

is adatolni tudunk. A nyelvhasználat-történet más-más szegmentumát tükrözik a hivatalos 

formulákat megkövetelő, formális hivatali nyelvet tükröző jogi iratok,1 illetve az egykori 

beszélők nyelvhasználatát megőrző műfajok: a perszövegek tanúvallomásai és a misszili-

sek. Az egykori élőbeszédet rekonstruálni kívánó kutató a tanúvallomásokat kiemelt jelen-

tőséggel vizsgálhatja, mivel a korabeli scriptor a bíróságon megszólaltatott fátensek vallo-

mását többségében hűen jegyezte le. „Speciális helyzet a tanúvallomás (vagy fassió), mert 

papírra vetett szöveg ugyan, ilyenformán írott, de a beszélt nyelvet követi.”2 Ezért találunk 

gyakran perszövegekben élőbeszédre jellemző mondattani jelenségeket, kommunikációs, 

pragmatikai elemeket, diskurzusjelölőket, olykor trágár nyelvi elemeket, káromkodásokat, 

káromlásokat, indulatszavakat.3 

A mondatátszövődést jellegzetesen beszélt nyelvi jelenségnek tartja a leíró nyelvészeti 

irodalom. Kugler Nóra és Tolcsvai Nagy Gábor ekképpen definiálja: „mondattani jelenség, 

amely során az alárendelő összetett mondat tagmondatainak az anyaga egybeszövődik, 

tulajdonképpen összekeveredik (de nem teljesen szabálytalanul). A mellékmondat egyes 

részeit a beszélő az elöl álló főmondat elé emeli, ezzel előtérbe állítja.”4 A Nyelvművelő 

kézikönyvben nincs önálló mondatátszövődés szócikk, a szerkesztők e jelenséget a mellék-

mondatok sorrendi helyénél tárgyalják így foglalva állást: „Néha a mellékmondat egy-egy 

része bekerül a főmondatba. Az ilyen mondatátszövődés tipikus esetei sajátos zamatot, 

elevenséget adnak beszédünknek, költőink gyakran élnek is vele.”5 A nyelvművelők azon-

ban ezt javasolják: „Az ilyen fordulatokat […] ne használjuk állandóan, mert pongyolává 

teszik beszédünket. Értekező prózában törekedjünk inkább a szabatos mondatszerkesztés-

re.”6 A szócikk írója megjegyzi, hogy a nagyon laza szerkesztésű többszörösen összetett 

mondat félreértéshez vezethet. A későbbi Nyelvművelő kéziszótár átveszi ezt a gyakorla-

tot: a szerkesztők ugyanúgy a mellékmondatok sorrendi helyét bemutató szócikkben 

ejtenek szót az „élőbeszédben gyakori közbevetéses, mondatátszövődéses szerkesztés”-

ről.7 A nyelvművelői ajánlás itt sem marad el: „az írott nyelvben az utóbbi típusú (ti. a 

mondatátszövődéses) mondatokat kerüljük!”8 

 
1  Vö. B. KOVÁCS 1995. 
2  KUGLER−TOLCSVAI 2000, 155−156. 
3  Vö. B. KOVÁCS 2002. 
4  KUGLER−TOLCSVAI 2000, 155. 
5  GRÉTSY−KOVALOVSZKY 1985, 138. 
6  GRÉTSY−KOVALOVSZKY 1985, 138. 
7  GRÉTSY−KEMÉNY 1996, 373. 
8  GRÉTSY−KEMÉNY 1996, 373. 
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A jelenséggel foglalkozó szakirodalom a mondatátszövődés keletkezésének feltételét ál-

talában így tárgyalja: egy alárendelő összetett mondatban a lényegi információ a mellék-

mondatban található, de a beszélő a hallgató figyelmét minél gyorsabban és eredményeseb-

ben erre az információra akarja irányítani, ehhez a mondandó legfontosabb mozzanatát a 

főmondat elé kell vinnie a mellékmondatból. A mondatátszövődés jelenségét először Simo-

nyi Zsigmond említette meg a magyar kötőszókról írott tanulmányában.9 Részletesebben 

elsőként Zolnai Gyula foglalkozott vele.10 Szerinte a jelenség lényege az, hogy az összetett 

mondat a mellékmondat bizonyos részével indul meg, utána a főmondat következik, majd a 

mellékmondat többi része követi a kötőszóval, az esetek legnagyobb részében úgy, hogy a 

mellékmondat kötőszava rögtön a főmondat után kap helyet.11 A mondatátszövődés létre-

jöttére azt a magyarázatot adja, hogy „midőn valamely összetett mondat formájában tago-

lódni szokott összképzetet akarunk szavakba foglalni, a képzetelemek nem a rendes sorban 

és nem az egyes mondatok egésze szerint kerülnek tudatunk nézőpontja elé, hanem vala-

mely elem, amelynek rendes kifejezés szerint a tagolódás második részében, a mellékmon-

datban volna a helye, bizonyos okból, mégpedig nyilván a beszéd pillanatában való na-

gyobb fontosságánál vagy nagyobb elevenségénél fogva előtérbe tolul s így a főmondat elé 

jut, a főmondat aztán nyomban követi őt, a mellékmondat képzetelemei pedig a főmondat 

után sorakoznak föl, anélkül, hogy a mondatfűzés a maga szokásos nyelvtani, vagyis alá-

rendelő formáját elvesztené”.12 Találunk olyan típust, amely esetében a főmondat a maga 

egészében beleszövődik a mellékmondatba, főként a hogy kötőszós mellékmondatba, s van 

olyan eset, amikor az összetett mondat a főmondat állítmányával kezdődik. 

Farkas Vilmos megállapítása szerint mondatátszövődés esetében a mellékmondat egy 

kiemelt része előbbre kerül az alárendelő összetett mondatban, „annyira, hogy nemcsak 

mellékmondatát, hanem még a főmondatot is megelőzheti”, vagyis „a főmondat tulajdon-

képpen a mellékmondat részei közé látszik ékelődni”.13 Kiss Jenő úgy fogalmaz, hogy „[a] 

közlésben fontos, többnyire új tartalmi mozzanatot kifejező mondatrész (lélektani állít-

mány, comment, újságoló rész) a mellékmondatból átkerül a főmondatba, zömmel mondat-

kezdő szóként”.14 Gálffy Mózes a Felső-Maros menti magyarói nyelvjárásban megfigyelt 

átszövődéses mondatszerkezeti típusokat tárgyaló tanulmányában módosítja és kiegészíti 

Kiss Jenő álláspontját: véleménye szerint csak azzal a megszorítással érthetünk egyet ezzel 

a kijelentéssel, hogy függetlenül attól, melyik vagy milyen mondatból kerül át valamely 

mondatrész a másikba, azaz pontosítva így fogalmaz: „a beszélőtől fontosnak tartott, újsá-

got tartalmazó mondatrészt kifejező szó(alak) előbbre kerül a mondatban, esetleg éppen 

mondatkezdő szerkezeti taggá válik”.15 Zsemlyei János az Erdélyi Szótörténeti Tár szer-

kesztése közben figyelt fel több olyan adatra, amelyben mondatátszövődéses összetett 

mondat található. Az effajta mondatszerveződésnek az erdélyi régiségben való előfordulá-

sát gazdag 16−19. századi példaanyaggal szemlélteti.16  

Az É. Kiss Katalin által képviselt generatív keretben a mondatátszövődés a fókuszki-

emelés, a kvantorkiemelés és a topikalizáció eredménye, amelyre ugyanazok az elvek, 

 
9  SIMONYI 1882, 83. 
10  ZOLNAI 1926. 
11  ZOLNAI 1926, 5. 
12  ZOLNAI 1926, 40. 
13  FARKAS 1962, 453–454. 
14  KISS 1979, 66. 
15  GÁLFFY 2005. 
16  ZSEMLYEI 1998, 64−65. 
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megszorítások és korlátozások érvényesek, mint a mondattan egyéb területeire.17 É. Kiss 

Katalin szerint mondatátszövődés esetén olyan összetett mondatokról van szó, amelyekben 

„látszólag összekeveredik a tagmondatok anyaga”, egyes elemek nem abban a tagmondat-

ban állnak, amelybe jelentéstanilag tartoznak.18 Egy korábbi tanulmányában így ír az átszö-

vődésről: „az indoeurópai nyelvek transzformációs generatív leírásaiban emelésnek neve-

zett szintaktikai művelet változata; az emelésnek a topicra és fókuszra épülő szintaktikai 

rendszer keretei között való sajátos változata”.19 

A klasszikus grammatikákban – csakúgy, mint a nyelvművelő-irodalomban – a tagmon-

datsorrenddel kapcsolatban tárgyalják a mondatátszövődést. Haader Lea az alárendelő ösz-

szetett mondatok kérdéseinek bemutatásában így szemlélteti a mondatátszövődést: „ilyen-

kor a mellékmondatból bizonyos összetevők a főmondatba helyeződnek át, de nem közbe-

vetést eredményezve, hanem beleszövődve”,20 s az eredetileg főmondat-mellékmondat 

sorrendű tagmondategyüttesben a mellékmondat egyes részei a főmondat elé kerülnek, 

anélkül, hogy új hangszakasz kezdődne.21 Tehát ami fontos, kiemelendő, ami a lényegi 

információt hordozza a mondandóban, az előtérbe kerül, így a figyelem oda irányul.  

A figyelem középpontjába került elem feltűnőbb, könnyebben hozzáférhető és feldolgozha-

tó, könnyebben megérthető. A mondatátszövődés létrejöttének feltételei közé tartoznak 

szerinte: a főmondat-mellékmondat sorrend és a megfelelő főmondatbeli alaptagok. Ezek 

többnyire hogy kötőszós alanyi, tárgyi és kötött határozói mondatok alaptagjai (kell, lehet, 

biztos, tud, gondol, hisz, emlékszik).22 Zsemlyei János példaanyagában főként tárgyi mel-

lékmondatok fordulnak elő, alanyi és határozói mellékmondatra csupán néhány adatot ta-

lált. Zsemlyei János példáinak többségében is a hogy kötőszó a fő- és a mellékmondatot 

összefűző kapcsolóelem. A főmondatban található „modális segédige jellegű” adatok sora 

az előző felsoroláshoz képest újabbakkal egészül ki: akar, szeret, kíván, szabad; „idéző 

jellegű” állítmányként előfordul a mond, hall, kérdez, kér, ír; illetőleg a hagy, emlékezik, 

észrevesz, feltalál, haragszik, legyen, megígér, ismer, megismer igék is megjelennek fő-

mondati állítmányként mondatátszövődéses adataiban.23 Horváth Krisztina hasonló főmon-

dati alaptagokat adatol, de példaanyagában megjelenik a létige jelen idejű alakja is: van.24 

Haader Lea és Zsemlyei János felsorolásában csak a jövő idejű alak fordul elő. Horváth 

Krisztina is leírja tanulmányában, hogy általánosságban elmondható: a mellékmondat téma 

helyzetű mondatrésze a főmondatba is témává szövődik át. A mondatátszövődésnek szabá-

lyai vannak, amelyek összefüggnek a mondatok aktuális tagolásával, téma-réma-

viszonyával, de kommunikációbeli megvalósulásai nem mindig követik a szabályokat.  

Zsemlyei János levelekben, illetve fátensek élőszóban elhangzott vallomásait rögzítő 

jegyzőkönyvekben találta régi nyelvi adatait.25 Hasonló irattípust, 17. századi periratok, 

határviták tanúvallomásait vizsgálva találtam adalékokat a mondatátszövődés jelenségére. 

A határviták iratanyaga a határjárás eredményének és a vitás határokkal kapcsolatos tanú-

vallomásoknak a lejegyzését tartalmazza. A határjárás középkori gazdasági, közigazgatási, 

 
17  É. KISS 1998, 167. 
18  É. KISS 1998, 156. 
19  É. KISS 1979, 94. 
20  HAADER 2003, 475. 
21  HAADER 1998, 318. 
22  HAADER 2003, 475. 
23  ZSEMLYEI 1998, 64. 
24  HORVÁTH 2014. 
25  ZSEMLYEI 1998, 64−66. 
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jogi hagyományon alapuló eljárás, melynek során a birtoktesteknek, a települések és a me-

gyék földterületeinek határait jelölik ki.26 Ehhez összehívják a vármegye urait, az érintett 

birtokosokat, valamint az ún. hites személyeket, akik a szolgabíró segítségére vannak a 

bíráskodásban. A terület bejárásával és a tanúk meghallgatásával (akik gyakran helyisme-

rettel rendelkező pásztorok és földművesek) igyekeznek tisztázni a vitás határokat. A 19. 

századi telekkönyvezés bevezetéséig a „villongó” határok tisztázásában a hivatalos szervek 

jelentős mértékben támaszkodtak a tanúvallomásokra. 

A mondatátszövődés eseteire az alábbi határvitákban bukkantam. 1633−34-ben vetette 

papírra – a lejegyzés ductusából és a latin kifejezések magabiztos használatából következ-

tetve – egy tanult deák a parlagosi (ma: Polichno, SK) és a gácsi (ma: Halič, SK) földesurak 

határvitáját27. Ebben a perben az egyik fátens ekképpen nyilatkozott a bíróságnak: 

„melyik hatarban legyenek, nem tudom azok az helyek”. 

 

Az 1642-ben Divényben (ma: Divín, SK) lejegyzett határvita28 azt igyekezett tisztázni, 

hogy egy bizonyos rét Balassa Imréné Bosnyák Judit tulajdona-e, illetve ezzel összefüggés-

ben arra a kérdésre keresték a választ, hogy – telekkönyvezés nem lévén – vajon a rét Di-

vény vagy Koczkova területéhez tartozik-e. (Koczkova ma nem létező település, de mivel 

egykori adatbázisokban sem található, elképzelhető, hogy egykor sem önálló település, 

inkább kisebb földrajzi hely, esetleg pusztája lehetett egy másik településnek. Ezt látszanak 

igazolni Angyal László adatai, mivel a Nógrád vármegye településeit tartalmazó adatbázi-

sában nem található Koczkova.29) Az egyik tanú vallomásában, aki a (korabeli elnevezés-

sel) tót–magyar együttélésből adódóan szlovákul (tótul) nevezi meg a földrajzi helyet, két 

adatot is találunk a mondatátszövődésre: 

„Kamina Sztudniczkát sem tudom én ki hataraban legyen.” 

„A koczkovai hazat sem tudom én ki hataraban vagion.” 

 

A másik vizsgált perben Nagyzellő (ma: Veľké Zlievce, SK) és Berzence (ma: Breznička, 

SK) nevű települések határait igyekeznek tisztázni.30 Az egykori Nógrád vármegye terüle-

téhez tartozó települések vitáját 1663-ban jegyezték le. A korabeli helyesírás következet-

lensége, a központozás hiánya miatt a pontos tagmondathatárra sok esetben csak következ-

tetni tudunk. 

„Hárs fát aꝫ töviben mondgyák az Zeleneiek hogy Borj György Ur[am] vágatott vol-

na ki.” 

„aꝫ honnét mondgyák hogy aꝫ Berzentzeiek Zeleneiek[ne]k 97. ßamú Sertes Marha-

jokat elhajtották” 

„Aꝫ kis Haraßtot hallotta hogy Berzentzeiek és Zeleneiek tartották magok között ha-

tárúl.” 

„Eꝫen Utrumban ʃpecificált helyeket hallotta hogy Zelene és Berzentze köꝫött aꝫok 

hasitanák aꝫon hatarokat” 

„[…] aꝫ kis haraßtot tartotta, hogy aꝫ határoꝫꝫa meg egymás között aꝫ határokat.” 

 

 
26  BÉLI 2009. 
27  N M. Lt IV. 1. o/bb. fasc. 1. Nr. 1.  
28  N M. Lt IV. 1. o/bb. fasc. 1. Nr. 2. 
29  ANGYAL 2011. 

30  N M. Lt IV. 1. o/bb. fasc. 1. Nr. 3. 
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Újabb adalékkal bővíthetjük a mondatátszövődés eseteit, ugyanis a fentebb sorolt főmonda-

ti alaptagok között nem említik a kutatók az utóbbi mondatban szereplő tart igét. 

A mondatátszövődést vizsgáló nyelvészek gyakorinak tartják ezt az élőbeszédre jellem-

ző mondattani jelenséget. Klemm Antal már a 20. század ’20-as éveiben írt történeti mon-

dattanában31 és Zolnai Gyula ekkortájt megjelent munkájában32 kiemeli az irodalmi és a 

köznyelvre vonatkozóan is, hogy régi jelenség és egyre gyakoribb a használata. Kiss Jenő a 

’70-es években végzett dialektológiai vizsgálatai alapján azt állította, hogy a „nyelvjárásban 

jóval gyakoribb, mint a köznyelvben”.33 Zsemlyei János arra a következtetésre jutott, hogy 

16−19. századi adalékai alátámasztják a mondatátszövődés kutatóinak a megállapítását, ti. a 

tárgyalt mondattani szerkezet gyakori a beszélt nyelvben, illetőleg a beszélt nyelvet tükröző 

szövegekben.34 Horváth Krisztina 20−21. századi adatokból álló 1000 mondatos korpusza35 

regényekből, folyóiratokból, magazinokból, heti- és napilapokból, novelláskötetekből, 

szakszövegekből, azaz változatos stílusú, regiszterű, nyelvváltozatú írott szövegekből szár-

mazó mondatokat tartalmaz. 

Horváth Krisztina a „vegyülő” mondatszerkezet megítéléséről attitűdfelmérést is vég-

zett.36 Azt vizsgálta, hogy a különböző nemű és iskolai végzettségű magyar anyanyelvi 

beszélők mennyire tartják elfogadhatónak az átszövődést tartalmazó mondatokat. Azt ta-

pasztalta, hogy a jelenség megítélése ellentmondásos és nem egységes. Az átszövődő tag-

mondatok a spontán beszéd közben többségében nem tűnnek fel a beszélőknek. Van, aki 

toleráns az ilyen mondatokkal, van, aki a felmérés példamondatainak csak kis részét tartja 

helyesnek. Az átszövődéses mondatok megítélésében még az sem tűnt mérvadónak, hogy 

az adatközlőnek a mindennapi kommunikáción kívül van-e kapcsolata a magyar nyelvvel 

(pl. magyar nyelvi fakultációra jár, magyar szakos).  

A mondatátszövődést bemutató tanulmányok adatai azt mutatják, hogy ez a jelenség év-

századok óta része a magyar nyelvhasználatnak, területiségét és időbeliségét tekintve határ-

talanul jelen van a beszélt és az írott nyelvben. A 17. századi tanúvallomás-szövegekben 

talált adalékok további bizonyítékai ennek. Jelen van a nyelvjárásokban, a köznyelvben, a 

szépirodalom nyelvében, a publicisztikában, a szakmai és a jogi szövegekben. Gyakorisága 

vélhetően abból a sajátosságából ered, amely a helyes grammatikai szerkesztést felülírva a 

beszélő pragmatikai-kommunikációs stratégiáját, az új információ fókuszba helyezését 

segíti. Horváth Krisztina felmérésének37 megfontolandó tanulsága az, hogy bár használati 

gyakorisága indokolná a nagyobb figyelmet, még sincs kellőképpen és megfelelően tár-

gyalva az iskolai oktatásban és a tankönyvekben, a tanórákon kevés szó esik erről a mon-

datszerkesztési módról. A jelenleg érvényben lévő Nemzeti alaptantervben sem szerepel a 

fogalom, holott a mondatátszövődés a lineáris kapcsolódás és a beékelődés mellett megje-

lenő harmadik szerkesztési forma, amely létrejöhet az alárendelő összetett mondatokban. 

 

 

 

 

 
31  KLEMM 1928. 
32  ZOLNAI 1926. 
33  KISS 1979, 66. 
34  ZSEMLYEI 1998, 66. 
35  HORVÁTH 2013. 
36  HORVÁTH 2014. 
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