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Sántháné Gedeon Mária 

 

 

 

Közös felfeldezések a magyar nyelvről  

 

1. Jellegzetes “redundancia” 

 

A nyelvtanítási módszertani képzés egyik kulcsmondata régóta így szól: Ne a nyelvről 

tanítsunk, hanem a nyelvet tanítsuk! Az elv alapvetően helyes, de nem tanácsos kizárólagossá 

tenni! Vannak a nyelvtanítás során pillanatok, amikor eljön annak az ideje, hogy bizonyos 

dolgokat a nyelvről is kimondjunk. Ez persze akkor igazán hatékony, ha a kérdés már szinte a 

levegőben lóg, s a hallgatóság biztosan fogékony lesz a közös gondolkodásra. 

 Haladó csoportok egyes diákjai időnként rájönnek – maguktól, vagy némi tanári 

segédlettel – egyes nyelvi jelenségekre, melyek egy más nyelvre nem, de a magyarra 

jellemzőek. Ezek közül az egyik legmarkánsabb észrevétel, hogy a magyarban milyen sok 

esetben kell egy “üzenetet” többszörösen “bebiztosítva” továbbítani. Az alábbi 

“felfedezéseket” együtt tettük diákjaimmal az évek folyamán. A jelenségek leírása többé-

kevésbé hűen tükrözi azt, ahogyan közösen megfogalmaztuk gondolatainkat; nem 

szakkifejezésekkel, hanem egyszerű szavakkal.   

  
1. Kettős tagadás  

Az angolban – a szlenget leszámítva – nem használunk kettős tagadást. A magyarban 

ezzel szemben jellemző a kettős vagy többes tagadás. Csak úgy sustorog a nyelv a tagadás 

sok-sok “s”-étől! 

 
Soha senki semmit sem mond nekem. (Nobody ever tells me anything) 

Szó szerint: “Never  nobody nothing neither tells me.” 

 

Érdekes, hogy sokszor a felszínen nem is látszik, de tulajdonképpen kettős szinten zajlik a 

tagadás más esetekben is. Alsóbb/gyengébb szint: nem, nincs. Felsőbb/erősebb szint: sem, sincs. 

 

- Nem vagyok fáradt. 

- Én sem. 

 

- Nincs magyar könyvem. 

- Nekem sincs. 

 

2. Hely és irány 
 

Belépett ebbe a terembe. (He stepped into this room.) 

Szó szerint: “Into-stepped-he this-into the room-into.” 

 

Kilépett arról a munkahelyről. (She left that job.) 
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Szó szerint: “Out-stepped-she that-from job-from.”  

 

A diákok maguk is gyakran megfogalmazzák az alábbi paradoxont. A felismerhetőség 

szempontjából könnyű ez a szerkezet: a többszörös jelzés garantálja, hogy az üzenet 

biztosan eljusson  a hallgatóig. A megalkotás, létrehozás szempontjából viszont nem 

könnyű az ilyen típusú mondatok hibátlan megszerkesztése: a nem anyanyelvi beszélő úgy 

érzi, hogy fölöslegesen sok jelet kell elhelyezni a mondandó érdekében. (Kicsit 

hivatalosabban: mintha túl sok lenne a redundancia.) 

 
3. Vonatkozó mondatok 

 

 

  Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni.  

  There we’re going to live where milk is available. 

 

  Akkor megyek, amikor akarok. 

  Then I’ll go whenever I want to. 

 

 A vonatkozó mondatok utalószava és kötőszava együttesen eredményesebben közvetítheti a 

mondandót, mintha csak a kötőszó egyedül állna, de az angolul beszélők számára ez a duplázás is 

fölöslegesnek érződik sokszor. 

 

 4. Határozottság és befejezettség 

 

 Határozatlan: Ebédet főzök.    I cook lunch. 

 Határozott:     Megfőzöm az ebédet.  I’m going to cook the lunch. 

 

 Határozatlan: Könyvet olvasok.   I’m reading a book. 

 Határozott:     Elolvasom a könyvet.  I’m going to read the book (cover to cover). 

 

Határozatlan:  Könyvet olvastál.   You were reading a book. 

Határozott:     Elolvastad a könyvet.  You have read the book. 

 

A példákból szépen látszik, hogy a határozottságot több szinten is jelzi a magyar nyelv: 

 igekötővel, 

 tárgyas (határozott) ragozással, 

 határozott névelővel, 

 jellegzetes szórenddel. 

 

 

 
A fenti példasorozatok meggyőzőek: a magyarban valóban gyakran  többszörösen is jelezzük azt, 

amit közölni szeretnénk. Együtt látva a példákat, együtt végigelemezve az eseteket, diákjaink talán 

könnyebben tudják majd felismerni, elfogadni és helyesen megalkotni a hasonló típusú 

mondatokat. 

 

 

 

 


