
H. Varga Márta

Az ún. fakultatív módon redundáns 
grammatikai jelenségekről*

1. A redundanciáról

Közléseinkben (a közvetített üzenetekben) gyakran találunk olyan elemet vagy 
elemeket, amelyek az előzményekhez képest nem szolgálnak új információval, ame-
lyeknek nincs saját hírértékük. Ezt a jelenséget „redundanciá”-nak (lat. ’áradás’) 
nevezzük. Információelméleti értelemben redundanciáról akkor beszélünk, ha egy 
információ többszörösen van kódolva, azaz a közvetítéséhez több jelet használunk 
fel, mint amennyire feltétlenül szükség lenne. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelsor 
egy részének elhagyása esetén is következtetni tudunk az üzenetre. A redundancia 
mértéke számszerűen is kifejezhető, mégpedig az üzenet közvetítéséhez minimáli-
san szükséges és az aktuálisan felhasznált jelek mennyisége alapján. Ha nem lenne 
redundancia, akkor minden egyes szimbólum új információt továbbítana, ennek 
pedig az lenne a következménye, hogy a zajos csatornán áthaladó közleményekből 
valószínűleg sok és lényeges információt elveszítenénk, ami nehezítené, esetlegesen 
lehetetlenné tenné a megértést. 

A redundancia a legkülönbözőbb szakterületeken jut fontos szerephez, pl. a 
technikai kommunikációban, amelyben tudatosan növelik meg a zajos csatornán 
áthaladó közlemények redundanciáját, vagy a számítástechnika területein, ahol a 
redundancia mindig valamiféle megbízhatóságot növelő többszöröződést jelent. A 
redundancia szerepet kap a tananyagtervezésben is, hiszen a tanulás folyamatában 
célszerű ugyanazokat az információkat különböző megfogalmazásban többször is 
közölni (esetleg más információközvetítő csatornák: képek, táblázatok, ábrák, gra-
fi konok, technikai eszközök stb. igénybevételével). Itt valószínűleg az optimális 
mérték megállapítása tűnik a legfontosabb feladatnak. 

2. A nyelvi redundanciáról

A természetes nyelvek kódjait is nagymértékű redundancia jellemzi, tehát azok 
a megértéshez elegendő minimumnál jóval több információt tartalmaznak. A szavak 
például több hangból állnak, mint amennyire feltétlenül szükség lenne ahhoz, hogy a 
lexémákat meg tudjuk különböztetni egymástól, a mondatszerkesztés nyelvtani sza-
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bályai és a stilisztikai követelmények is további – információelméleti értelemben – fe-
lesleges jelekkel növelik a közleményeket. Ezek ugyanakkor fontos szerepet játszanak 
a megértésben: ezek teszik lehetővé, hogy felfogjuk, megértsük a – bizonyos határok 
között – pontatlanul vagy hiányosan közvetített jelsorozatokat is (pl. a helyesírási 
hibákat, hiányzó betűket tartalmazó szövegeket vagy a rosszul hallható beszédet) a 
lényeges információk elvesztése nélkül. Bańczerowski adatai szerint (2000, 52, 89) 
a beszédfeldolgozás szinte valamennyi szintjére jellemző redundancia az európai 
nyelvek esetében rendkívül nagy mértékű: elérheti az 50-80%-ot is! A magyar nyelv 
redundanciája állítólag kb. 65%-os, ami azt jelenti, ha a szavakból vagy mondatokból 
kihagynánk a betűk vagy a szavak 65%-át, akkor a szöveg még mindig felismerhető, 
rekonstruálható lenne (vö. www. rviktor87.freeblog.hu/tags/redundancia). Ez bizo-
nyos értelemben védelmet jelent az információközvetítésben (az adásban, a vételben, 
a kommunikációs csatornában) általában jelen lévő zajok ellen, amelyek következtében 
az információ bizonyos része elvész. Percipiáláskor a redundáns jelenségeknek óriási 
jelentőségük van, ezek ugyanis éppen az átviteli kapacitást csökkentő zajnak köszönhe-
tően előálló bizonytalanságot igyekeznek eloszlatni, illetőleg ellenállnak a sok zavaró 
befolyással szemben. „Az agyban reprezentálódott nyelvtudás (nyelvi kompetencia) 
alapján rekonstruálni tudjuk a jelsorozatot. Ha zavar támad az aktuálisan felhasznált 
felismerési kulcs feldolgozásában, át tudunk állni ugyanennek az információnak a 
többi hordozójára mint felismerési kulcsra” (Kassai 2006, 806). 

Hogy a kommunikációs csatornában jelen lévő zajok ellenére is általában képe-
sek vagyunk megérteni a továbbított közleményt, abban – a redundancia mellett – 
természetesen nagy szerepe van a kognitív bázisnak is, pl. a beszédhelyzetből fakadó 
ismereteknek, az életünk során felhalmozott ún. világismeretnek, a testnyelvnek és 
nem utolsó sorban az intuitív nyelvi tudásnak is. 

3. Redundáns grammatikai jelenségek a magyarban

A redundancia egyik különös megnyilvánulása a magyarban az egyeztetés 
(kongruencia), tehát ugyanannak a nyelvtani kategóriának (szám, személy, eset, 
határozottság) az összetartozó tagok mindegyikén – azonos vagy rokon jelentésű 
morfémákkal – történő megjelölése. Szépe (1963, 357–358) a kongruenciát a redun-
dancia “hasznos típusá”-nak nevezi, hiszen éppen az együvétartozás jelöltsége segíti 
elő a közlemény könnyebb és gyorsabb felfogását és félreérthetetlenségét. 

Jelen dolgozatban elsősorban a morfológiai szinten jelentkező ún. fakultatív 
módon redundáns grammatikai jelenségek nyelvészeti leírásával próbálkozom, 
mindenekelőtt az azonos funkciójú toldalékmorfémák halmozásának az eseteit (a 
rag-, a jel- és a képzőfunkció ismétlődését) vizsgálom. 
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4. Fakultatív elemhalmozásos jelenségek

A fakultatív elemhalmozásos jelenségek két nagy csoportja körvonalazható: 
vannak funkciós és funkciótlan esetek. A funkciós elemhalmozásos esetek között 
találunk olyanokat, amelyek csak látszólag redundánsak, valójában bizonyos hely-
zetekben értelemmegkülönböztető szerepet töltenek be (pl. Látja a barátod ~ Látja 
a barátodat), és olyanokat, amelyek sajátos rétegnyelvi használati értékkel (pl. őt ~ 
őtet, ezt ~ eztet) vagy sajátos stilisztikai funkcióval rendelkeznek (nyomatékosab-
ban és egyértelműbben jelöli a kérdéses szavak grammatikai funkcióját, pl. téged 
~ tégedet, rólam ~ énrólam). A funkciótlan elemhalmozás esetei nyelvhelyességi 
szempontból legtöbbször kifogásolhatók vagy egyértelműen hibásnak minősülnek: 
e jelenségek megítélésével kapcsolatban elsősorban a hivatalos nyelvművelői állá-
sfoglalásokra igyekszem rámutatni. 

5. Ragismétlődések

5.1. A tárgyrag reduplikációja
A magyarban a tárgy általában -t ragot kap (könyvet olvas stb.), de a következő 

esetekben állhat rag nélkül is:
5.2. Az egyes számú 1. vagy 2. személyű birtokos személyjeles tárgy lehet rag-

talan is: leejtettem a ceruzám (vagy ceruzámat), megkaptam a leveled (vagy leve-
ledet). A rag nélkül kettős funkciót is betölthető birtokos személyjeles szó gyakran 
félreértésekre adhat okot, pl. a „Látja a barátod“ mondatban a birtokos személyragos 
szót alanynak is, tárgynak is felfoghatjuk. Ilyen esetekben a birtokos személyjeles 
szót célszerű egyértelművé tenni, és ha az tárgyi funkcióban szerepel, akkor ajánla-
tos tárgyraggal együtt használni, pl. „Látja a barátodat”.

5.3. Bizonyos névmások ugyancsak kifejezhetik a tárgyat rag nélkül is, pl.
– a személyes névmások tárgyesete egyes számú 1. és 2. személyben egyaránt 

lehet ragos és ragtalan: engemet ~ engem, tégedet ~ téged;
– a visszaható névmás is lehet egyes számú 1. és 2. személyben ragos és rag-

talan: magamat ~ magam, magadat ~ magad; 
– néha a birtoklást jelentő személyes névmás 1. és 2. személyű alakjai (mind 

egyes, mind többes számban) szerepelhetnek ragtalan tárgyként a szokásos 
ragos forma helyett: enyémet ~ enyém, tiedet ~ tied, miénket ~ miénk, tieteket 
~ tietek;

– a mind névmás egyaránt szerepelhet ragos és ragtalan tárgyként: mindet ~ 
mind megette.
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Ezekben esetekben a rag nélküli alakok is kifejezhetnek tárgyat, ezért a -t ragos 
alakváltozatok redundánsak, de kétségkívül nyomatékosabban és egyértelműbben 
jelölik a kérdéses szavak tárgyi funkcióját.

5.4. Főként a népies, bizalmas nyelvhasználatban szerepel a kettős tárgyraggal 
ellátott eztet, aztat mutató névmási alak, amely akár megháromszorozva is előfordul-
hat: eztetet, aztatat. Ugyanígy, a tárgyrag ismétlésével alakult ki az őtet személyes 
névmási forma. “Noha a reformkorban még legnagyobb költőink is éltek ezekkel a 
formákkal olykor-olykor, a mai gondos nyelvhasználatban ezeket bántó hibáknak 
kell tekintenünk” (Grétsy – Kovalovszky 1983, 583). 

5.5. Előfordul, hogy a többletmorféma jelentése többé-kevésbé elhomályosul és 
átértékelődik, mintegy a tő részévé válik (pl. rubint, tulipánt, pergament, szappant, 
csalánt, csombort, kombinét). Meglepő, hogy a TESz a -t elemet csupán szervetlen 
járuléknak tartja (“a rubint típus szóvégi t-je szervetlen, n utáni járulékhang; mintául 
a gyémánt is szolgálhatott” TESz 3, 460), és nem említi annak lehetőségét, hogy az 
alapalakhoz a -t tárgyrag elemismétléses megkettőzésének (pl. tulipán-t-ot) és az 
abból való tőelvonásnak az eredményeként is hozzátapadhatott (pl. tulipán-t). A re-
dundáns tárgyesetből tévesen visszakövetkeztetett alanyesettel csak az arasz ~ araszt 
(ld. TESz 1, 172), illetve a kombiné ~ kombinét változatánál céloz (TESz 2, 535).

5.6. Ragismétléses személyes névmási formák 
A határozóragok nem járulhatnak úgy a személyes névmásokhoz, mint a többi 

névszóhoz, pl. *éntől, *tevel, *őnél. Ehelyett a megfelelő személyjeles határozóragok 
illeszkedtek be a személyes névmások alakrendszerébe, nyelvtani kiegészüléssel, pl. 
tőlem, veled, nála. Közöttük is előfordulnak ragismétléses alakok, amelyek közül 
a tőlemtől, tőledtől, nekemnek, nekednek stb. alakok nyelvhelyességi szempontból 
helytelen (esetleg tréfás) minősítést kapnak a mai normatív nyelvhasználatban. Mint-
hogy a -nÁl ragnak a jelentései elég élesen elválnak egymástól (vö. A pénz Péternél 
van és Pál magasabb Péternél), a nálam, nálad, nála stb. inkább helyhatározói 
jelentésben fordul elő (’a táskámban, a zsebemben, a házamban stb.’), a kettőzött 
nálamnál, náladnál, nálánál stb. alakokat pedig hasonlító határozói szerepben – kö-
zépfokú melléknév mellett – „némi nyomatékosító és bizalmas árnyalattal” (Grétsy 
– Kovalovszky 1985, 782) használjuk, pl. Nincs nálánál különb ember!

6. Jelismétlődések

6.1. A többes szám redundáns jelölése
6.1.1. A dupla többes szám alapján — elvben — kifogásolható (logikailag 

helytelen) néhány idegen eredetű alakulat is, pl. médiák, fóliák, periodikák ugyan-
is az átadó (latin) nyelvben a media, folia, periodica eleve többes számú főnevek 
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(egyes számuk: medium ’eszköz, közvetítő, közjó, közvagyon’, folium ’levél, lap’, 
periodicum ‘időszaki, határozott időközökben megjelenő kiadvány’). Aki ezeket 
a példákat a kettős többes szám miatt kifogásolja, az az „eredet csapdájá”-ba esik 
(fallacia etymologica), hiszen egyrészt a magyar anyanyelvű beszélőtől általában 
nem lehet számonkérni idegen nyelvi grammatikai ismereteket, másrészt az idegen 
nyelv kategóriát sem lehet rákényszeríteni a magyarra. „A magyar nyelv a média 
szót egyes számnak kezeli (mi másnak kezelné, ha nincs a végén -k, mely a ma-
gyarban a többes szám kötelező jele). Összetételekben is így áll: médiakuratórium, 
médiaszakértő, média szak stb., márpedig ilyen helyzetben a magyar csakis egyes 
számú főnevet tűr meg. (…) Ha pedig a média egyes szám, akkor a többes számát 
az ép magyar nyelvérzék (…) mi másnak alkotná meg, mint médiák-nak?” (Nádasdy 
2004). A helyette javasolt alak gyakran lehet félreértés forrása, hiszen pl. a média 
latin egyes számának, a médium-nak már régóta kialakult, megszilárdult jelentése 
van a magyarban: 1. ‘Szuggerálható, hipnotizálható személy’, 2. ’a holtak szellemei 
és az élők között közvetíteni képes személy’, 3. ‘közeg’ (fi z.).

Az eredetileg többes számban lévő latin eredetű főnevek újabb többesjellel való 
ellátása a nyelvi rendszer logikájából következik, s inkább műveltségbeli hiányosság-
nak, mintsem nyelvtani hibának minősíhető, hiszen az idegen eredetű szavak morfo-
lógiai szerkezetének elhomályosulása az átvevő nyelvben természetes jelenség. 

Az idegen eredetű szavak (elsősorban földrajzi nevek) között is akad néhány 
kétszeres (idegen és magyar) többes jellel alkotott forma, pl. Alpesek, Driadesek, 
Laresek, Beatlesek, amelyek többnyire eltűnőben vannak, illetőleg felváltotta őket 
az egyszeresen jelölt változat, pl. Alpok, driádok, lárok.

6.1.2. A népies nyelvhasználatban alanyesetként használt mink és tik formák is 
pleonasztikusak: ezek az alakok a tárgyragos forma szerepét betöltő minket és tik-
teket névmásokból (amelyekben a névmások személyjellegét az -nk, illetve a -tek 
személyjelek nyomósítják a tárgyrag előtt) tévesen lettek kikövetkeztetve, amelyek-
ben a -k többesjel értékű.

6.3. A múlt idő jele duplázódik meg 
A kell főként egyes szám harmadik személyben használatos ige. A kijelentő 

mód, múlt idő, egyes számú 3. személyű szabályos kellett forma mellett segédigei 
funkcióban gyakran találkozunk népies ízű, jelismétlést tartalmazó változatával, a 
kelletett formával (pl. el kelletett utaznom). 

6.4. A birtokos személyjelek redundanciája
A köznyelvi máj szónak a dunántúli nyelvjárásokban ismeretes a mája változata 

is alapalakban, amelynek egyes számú harmadik személyű birtokos személyjeles 
formája az elemismétlésesnek tűnő májája alak. 

Ez a jelenség nem példa nélküli. Bizonyos főnevek már alapjelentésükben is 
utalnak valamiféle — rokonsági, családi, baráti — “összetartozás”-ra, pl. apa, anya, 
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báty, öcs, nővér, húg, férj, feleség, barát, kolléga. Ezeknek a főneveknek a szeman-
tikai szerkezetében eleve benne foglaltatik a “kiegészülésigény”, amely szintakti-
kailag a birtokos személyjel használatában realizálódik. Vannak főnevek, amelyek 
eleve csak birtokos személyjeles alakban léteznek a nyelvben, abszolút alakkal nem 
rendelkeznek, pl. fi a, lánya, széle, eleje, közepe, vége, színe-java, visszája, fonákja, 
csínja-bínja. Ezekben a nyelv már morfológiai eszközökkel is jelzi, hogy a főnév 
jelentése kiegészítésre szorul. 

A rokonságneveken kívül a testrészneveket (és más szavakat) is gyakran hasz-
náljuk birtokos személyjelekkel (különösen a 3. személyű alakot), ezért az ismét-
lődő használatnak, illetve a megszokottságnak lehet az a következménye, hogy a 
személyjeles alakokat egy idő után alapalakokként kezdik értelmezni az anyanyelvi 
beszélők. A vese, zúza, gége, toka / apa, anya, bátya, néne / moha, torzsa stb. szavak 
eredetileg birtokos személyjeles formát őriznek. A eredeti toldalék elhomályosodása 
miatt ezeket azonban újra el kellett látni birtokos személyjellel, s így keletkeztek a 
veséje, zúzája, apja, torzsája-féle (nyelvtörténetileg redundáns) formák.

6.5. A birtokjel redundanciája
Az -é birtokjellel ellátott személyes névmások (enyém, tied stb.) nyelvjárási 

alakváltozatai, az enyimé (< *én-é-m-é), a tiedé (< *te-é-d-é), a mienké, a tieteké, 
az övéké elemismétlést tartalmaznak: duplán szerepel bennük az -é birtokjel. Ezek 
a formák az igényesebb köznyelvben hibának minősülnek. 

6.6. Kétszeres fokozás
Ez a forma akkor fordul elő, ha egy szónak kétféle fokozása ismeretes, s fi gyel-

metlenségből mindkét módot egyszerre alkalmazzuk, pl. “Ez a keveréknyelv inkább 
közelebb áll az élőbeszédhez, mint az íráshoz”. A kétszeres fokozás hibás forma, 
amelyet mindenképpen kerülni kell a nyelvhasználatban. 

7. A képzőfunkció ismétlődése

7.1. A látszódik, hallatszódik-típusú igék „túlképzetteknek”-nek tűnnek, bennük 
ugyanis két azonos funkciójú, passzív jelentésű igealakot (a cselekvést nem az alany 
végzi, ő csak átéli, elszenvedi, megtörténik vele) létrehozó képzőt találunk: az -sz- és az 
-Ód(ik) formánsokat. Az -sz- képző eredeti funkciója mára már többé-kevésbé 
elhomályosult, helyette a mediális, visszaható, illetve szenvedő jelentésárnyalat 
kifejezésére leginkább a nagyon termékeny -Ód(ik) képzőt használjuk. A látszik, 
hallatszik tipikusan félszenvedő értelmű igék: a mai nyelvérzék már-már hiányolja 
ezekben a mediális igék -Ód képzőjét, attól függetlenül, hogy tartalmazzák az ere-
detileg hasonló értelmű -sz képzőt. Az analógiás kényszer hatására jönnek létre tehát 
a látszódik, hallatszódik-féle alakulatok.
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A képzőfunkció-ismétlődésre egyébként bőven találunk példát: a nyelvtörté-
net folyamán erős tendencia volt az egyelemű képzők társulása, „bokrosodás”-a, 
amely nagyrészt éppen annak köszönhető, hogy idővel bizonyos egyelemű képzők 
funkciója elhomályosult, ezért annak támogatására, felélesztésére a régivel azonos 
funkciójú elem csatlakozott a szóhoz (vö. pl. a -cskA, -tAt, -lAl elemismétléssel ke-
letkezett képzőket).

7.2. Ha a szemantikai kapcsolat a tő és a képzett alak között nem transzpa-
rens, lexikalizálódott jelentéssel rendelkező derivátumok jönnek létre, pl. hallgat, 
mosogat, látogat. Ezek (esetleges) gyakorítóképzős formáiban ténylegesen kétszer 
szerepel ugyanaz a formáns (hallgatgat ?, látogatgat stb.), funkcionálisan azonban 
nem beszélhetünk elemismétlésről.

8. Az a kérdés, hogyan hat a redundancia a beszéd, a szöveg feldolgozására: 
vajon elősegíti-e a megértést, vagy éppen ellenkezőleg, feldolgozási nehézségek elé 
állítja-e a befogadót (esetleg közömbös a megértés szempontjából), egy következő 
tanulmány témája lehet.
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H. Varga, Márta
On the phenomenon of optional redundancy in Hungarian grammar

With reference to optional grammar, this paper describes redundant grammatical phenomena in Hungar-
ian, especially at the morphological level. In information theory, redundancy is the use of more signs 
than would be absolutely necessary to convey a certain amount of information. Natural language codes 
are characterized by extensive redundancy. A particular form of redundancy in Hungarian grammar is 
agreement, i.e. the double marking of particular grammatical categories (such as number, person, case, 
and defi niteness) on the elements related to each other, using morphemes of the same or of synonymous 
meanings. From among the various structural representations containing linguistic information, this 
paper pays special attention to the redundancy of various suffi xes.
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