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II. TOLDALÉKOLÁS / 2. Névszók (folytatás) 
 
f) Páros testrészek nevének használata 

 
A páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok nevét nyelvünkben 

természetesebb, eredetibb egyes számban használni: fáj a lábam (azaz mindkét 
lábam fáj), kesztyűt húzott (azaz mindkét kesztyűjét fölhúzta, illetőleg szemébe néz 
valakinek (nem a szemeibe), füle botját sem mozdítja (nem a fülei botját), lábbal tipor 
(nem a lábaival). 

Ha a megállapítás nem vonatkozik a páros testrész mindkét tagjára, akkor 
általában valamilyen jelzővel szűkítjük a jelentést: a bal lábam fáj, fél szemére vak, a 
fél karját balesetben elvesztette, az egyik kezét leforrázta. 

Nem új jelenség a páros testrészek nevének többes számú használata, és 
éppen ezért nem tekinthetők elfogadhatatlannak vagy súlyos hibának a követ-
kező beszélt nyelvi jelenségek: fájnak a lábaim, fáznak a füleim, rámeredt a nagy sze-
meivel. A választékos megnyilatkozásokban azonban – többek között nyelvünk 
sajátosságainak megőrzése végett is – inkább az egyes számot ajánlhatjuk. A 
szólásokban és bizonyos állandosult szókapcsolatokban föl sem merülhet a fő-
név többes száma: hegyezi a fülét, kézre kerít, meresztgeti a szemét, szemet szúr valaki-
nek. 

 
g) Birtokos személyjelzés 

 
A birtokos személyjelzés típushibája, a helytelen egyeztetés akkor jelent-

kezik, amikor több birtokosnak egy birtoka van. Ilyenkor nyelvünkben értelmi 
egyeztetést alkalmazunk, azaz ha több birtokoshoz külön-külön azonos birtok 
tartozik, akkor a birtokszó egyes számban marad. A kifogásolt mindenképpen 
kerülendők:  

 
Helyes Helytelen 

Kérjük vendégeinket, hogy foglalják 
el helyüket. 

Kérjük vendégeinket, hogy foglalják 
el helyeiket. 

A nézők adják le kabátjukat a ruha-
tárban. 

A nézők adják le kabátjaikat a ruha-
tárban. 

Munkatársaink feleségükkel együtt 
voltak hivatalosak az ünnepségre. 

Munkatársaink feleségeikkel együtt 
voltak hivatalosak az ünnepségre.  

   
Ha viszont több birtokosnak valóban több birtoka van, akkor természe-

tesen helyes a birtokszón a többesjel: A tanulók mindennap viszik az iskolába 
könyveiket és füzeteiket. 
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h) Melléknevek, határozószók, igék fokozása 
 
Fokozni nemcsak a középfok és a felsőfok jelével lehet, hanem körülírás-

sal is. Az utóbbi esetben az inkább, leginkább, valamint a jobban, legjobban alakokat 
szokás alkalmazni. Főleg akkor van ezekre szükségünk, ha az igének a jelentés-
tartalmát akarjuk fokozni: megfelel – inkább/jobban megfelel – a leginkább/legjobban 
megfelel. Ritkábban használatos ez a mód melléknévi igenevek vagy melléknevek 
esetében: megalapozott – jobban megalapozott – a legjobban megalapozott. Nyelvhelyes-
ségi hiba akkor adódik, ha a kétféle fokozást – a jellel történő és a körülírásosat 
– egyidejűleg alkalmazzuk:  

 

Helyes Helytelen 

Vállalkozásunk sikerei mind számot-

tevőbbek. 

Vállalkozásunk sikerei mindinkább 

számottevőek. 

Vállalkozásunk sikerei mindinkább 

számottevőek. 

 

Új üzletünk egyre eredményesebben 

működik. 
Új üzletünk egyre inkább eredménye-

sebben működik. 

Új üzletünk egyre inkább eredménye-

sen működik. 
 

 

Ritka kivételként az is előfordul, hogy egy összetett szó elő- és utótagját 
egyaránt fokozzák:  

Többszínűbb lett a kép (helyesen: többszínű vagy sokszínűbb). 
Három latin eredetű melléknév (optimális, minimális, maximális) már eleve 

felsőfokot jelöl, azaz: a legjobb, a legkisebb, a legnagyobb, így fölösleges, sőt hibás 
ellátnunk magyar fokjellel. A gyakran használt legoptimálisabb, legminimálisabb, 
legmaximálisabb formák tehát egyáltalán nem fogadhatók el alaktani szempont-
ból. A félreértések és tévedések elkerülésére használjuk a mindenki számára 
világos magyar megfelelőket: optimális fordulatszám – legkedvezőbb fordulatszám, 
optimális hatásfok – a legjobb hatásfok, minimális előny – igen kis előny, maximális erőbe-
dobás – teljes erőbedobás. Bár szorosan véve nem ide tartozik, hangsúlyozni kell, 
hogy a maximális, minimális és optimális szók melléknevek, tehát jelzőként hasz-
nálhatók: minimális követelmények, maximális hőmérséklet, maximális íz. A maximum 
és a minimum viszont főnév vagy határozószó, így a mondatban nem töltheti 
be a jelző szerepét. Kerülendők az ilyen szókapcsolatok: minimum követelmények, 
minimum hőmérséklet, maximum hőmérséklet, maximum íz (az utóbbi egy üdítőital 
jelmondatában). Helyettük ajánlott formák: minimális követelmények vagy követel-
ményminimum, hőmérsékleti minimum, hőmérsékleti maximum vagy a hőmérséklet maxi-
muma, illetve csúcspontja, kiváló íz.  
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i) -tlan, -tlen, -talan, -telen képző 
 
Bizonyos mellékneveket, igeneveket gyakran kapcsolnak össze tagadó-

szóval ahelyett, hogy a gördülékenyebb fogalmazást lehetővé tevő és egysze-
rűbb fosztóképzős alakokat használnák. Különösen akkor volna előnyös a 
fosztóképzős forma alkalmazása, amikor a melléknév vagy az igenév valami-
lyen névszó jelzőjeként áll a mondatban: 

 
Tagadószóval Fosztóképzővel 

Nem indokolt eljárás az, hogy… Indokolatlan eljárás az, hogy… 

Kerüljük a nem célszerű döntéseket! Kerüljük a célszerűtlen döntéseket! 

A jelenlegi nem kedvező gazdasági 
helyzetben… 

A jelenlegi kedvezőtlen gazdasági hely-
zetben… 

Az intézkedés nem kiszámítható kö-
vetkezményekkel járhat. 

Az intézkedés kiszámíthatatlan követ-
kezményekkel járhat. 

Ez nem elfogadható magyarázat. Ez elfogadhatatlan magyarázat. 

  
A legutóbbi mondatnak többféle szórendje lehet: Ez a magyarázat nem fo-

gadható el (helyes). Ez a magyarázat nem elfogadható (kerülendő).  
Hasonló kettősség tapasztalható akkor, ha az igenév állítmányi szere-

pet tölt be: Az önkormányzat eljárása nem indokolt/indokolatlan. A terv nem kivi-
telezhető/kivitelezhetetlen. Az ilyen viselkedés nem engedhető meg/megengedhetetlen. A 
körülmények nem voltak ellenőrizhetők/ellenőrizhetetlenek voltak. 

Példáinkban a kétféle szerkezet nem teljesen egyenrangú. A tagadószós 
kifejezéseket sokan azért pártolják, mert nem olyan határozottak, erőteljesek, 
mint a fosztóképzős alakok. Megfelelő beszédhelyzetben mindkettőnek meg-
van a létjogosultsága, mégis arra buzdítunk, hogy ne feledkezzünk meg az 
utóbbi időben háttérbe szoruló fosztóképzős kifejezésekről.  

Van néhány olyan fosztóképzős szavunk, amelyben a tőnek, illetőleg a 
képzőnek kétféle alakváltozata is él, különböző jelentésekkel: gondatlan (’rendet-
len’) – gondtalan (’vidám, derűs, gond nélküli’), íztelen (csak anyagról) – ízetlen 
(lehet étel is, tréfa is), lelketlen (’kegyetlen’) – lélektelen (’fásult’), tárgytalan (’már 
nem esedékes’) – tárgyatlan (ige). 

 
j) -beli, -beni, -bani és -bóli, -bőli toldalék 

 
A -beli képzőt szabályosan használjuk a következő szavak esetében: jövőbeli 

(tervek), levélbeli (megkeresés), pénzbeli (támogatás). Mivel az ilyesféle szókapcso-
latok könnyen átszerkeszthetők (jövőben megvalósult tervek, levélben történő 
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megkeresés, pénzben történő támogatás vagy támogatás pénzben), a félrehallásnak 
és az analógiás hatásnak egyaránt szerepe lehet az egyébként nem új keletű -beni  
forma terjedésében, mai népszerűségében: jövőbeni (tervek), levélbeni (megkere-
sés), pénzbeni (támogatás). Ezeket az alakokat azért nem támogatjuk, mert egy-
részt nyelvünk toldalékolási szabályaival ellentétesen jöttek létre – hiszen meg-
szegik a szótő-képző-jel-rag hagyományos sorrendjét –, másrészt pedig kiszo-
rítják a pontosan ugyanazt jelentő, de szabályos formákat. A jelenleg nemkívá-
natosnak bélyegzett példák a gyakori hangoztatás miatt előbb-utóbb ugyan-
olyan megszokottá válhatnak, mint a nagybani (árusítás, piac) és a természetbeni  
(juttatás, ellátás). Az utóbbi kettőt nyelvművelésünk már nem kifogásolja, mivel 
itt a formabontó toldalékolás csak körülírással volna helyettesíthető: nagyban 
történő árusítás, természetben való ellátás. Nem lenne jó a kivételes alakulatok számát 
szaporítani, kerülendők tehát az alábbiak: 

 
Kerülendő Helyes 

házbani tartozkódás a házban (való) tartozkódás, tartozkódás 

a házban 

két ízbeni tartozkódás  két ízben történt/történő látogatás, látoga-

tás két ízben, esetleg két látogatás 

időbeni érkezés időben/idejében történő (meg)érkezés, idő-

ben/idejében érkezés 

részbeni megoldás részleges megoldás, nem teljes megoldás 

újbóli figyelmeztetés újabb vagy ismételt figyelmeztetés 

városbóli távozás a városból (való) távozás, távozás a város-

ból 

     
k) A kötőhangzó szerepe 

 
A toldalékok előtt esetlegesen jelentkező kötőhangzó kérdésköre rendkí-

vül szerteágazó: a részletes elemzést tőtípusonként és toldalékoként lehet vé-
gigvezetni. Itt most csak egy olyan nyelvhasználatbeli változásra hívjuk fel a 
figyelmet, amellyel kapcsolatban már általános következtetéseket vonhatunk le. 
Fő megállapításunk röviden az, hogy bizonyos toldalékok előtt a korábbi-
aknál gyakrabban tűnik föl kötőhangzó. Ez egyfajta bizonytalanságot okoz, 
hiszen jócskán vannak ingadozó alakok, másrészt azonban szófaji-jelentésbeli 
megoszláshoz vezet, és emiatt nem mindegy, mikor melyik alakot használjuk.  

A kötőhangzó már régebben jelentkezett az ú, ű végű melléknevek -k 
többesjele előtt: szomorúak, keserűek, egyértelműek. Újabb fejlemény viszont a kö-
tőhangzós -k többesjel a folyamatos melléknévi igeneveken. Ezek esetében 
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még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és a 
kötőhangzó nélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvö-
lők – elbűvölőek, elnézők – elnézőek, hajlandók – hajlandóak, használhatók – használha-
tóak, irigylendők – irigylendőek, visszataszítók – visszataszítóak. A megfigyelések sze-
rint főleg a fiatalabb nemzedék választja a kötőhangzós alakot, míg az idősebb 
korosztály tagjai inkább a hagyományos formákkal élnek. Egyébként mindkét 
forma kifogástalan. 

 
A következőkben a magánhangzóra végződő névszók azon csoportját 

vizsgáljuk, amelyben a -k többesjel kötőhangzós vagy anélküli kapcsolódása 
szófaji (és jelentésbeli) különbséggel jár. Többszófajúság esetén a főnévhez 
kötőhangzó nélkül, a melléknévhez viszont kötőhangzóval járul a többes szám 
jele. Megjegyzendő, hogy a kötőhangzós melléknevek sokszor töltik be a mon-
datban a névszói állítmány szerepét.  

 
Főnév Melléknév 

A fegyelmik január 1-től hatályosak 
(azaz a fegyelmi határozatok). 

Ezek a visszásságok már nem mun-
kajogiak, hanem fegyelmiek. 

Elkészültek a reggelik, lehet enni. A reggeliek késnek (azaz a reggeli vona-

tok. 

A hűsítők a hűtőben vannak. A hideg italok a nagy melegben hűsí-

tőek. 

A hódítók elfoglalták az országot Azok a lányok igazán hódítóak. 

   
Hasonló kettősség, ingadozás figyelhető meg a mód- és állapothatározó 

kötőhangzó nélküli (-n) vagy kötőhangzós (-an, -en) ragjának használatában. Ma 
már sokszor természetesebbnek tűnnek a kötőhangzós alakok (bátorítóan, dráma-
ian, egyértelműen, egyszerűen, nagyvonalúan, rosszmájúan, találóan, vakmerően), míg a 
kötőhangzó nélküliek régiesnek, választékosnak hatnak, s ritkábban használato-
sak (bátorítón, drámain, egyértelműn stb.). Máskor viszont egyenértékű variánsokkal 
állunk szemben: bárgyún – bárgyúan, hányavetin – hányavetien, pökhendin – pökhendi-
en, rátartin – rátartian. A rövidebb hangtestű, képzőtlen vagy elhomályosult kép-
zőjű szavakhoz az -n ragot szívesebben kapcsoljuk kötőhangzó nélkül, sőt né-
mely toldalékos alaknak nem is létezik kötőhangzós változata: buzgó(a)n, csálén, 
hiú(a)n, kapzsin, málén, olcsón, sunyin. 

A kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe a legegyértelműbben az -s 
képzős melléknevek és a belőlük szófajváltással létrejött főnevek csoportjában 
érvényesül: 
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Főnév Melléknév 

A családosok olcsóbban üdülhetnek. A nővéreim már családosak. 

A vallási fanatikusok összecsaptak a 
rendőrökkel. 

Nézeteik fanatikusak voltak. 

A felelősök jelentenek. A felelősök (főnév) felelősek (mellék-
név állítmányként) a rendért. 

A hatalmasok úgy döntöttek, hogy… Ezek az épületek igazán hatalmasak. 

Köszönöm az ismerősöknek.  Azok a lányok valahonnan ismerősek 
nekem. 

Ők a legjobb magyarosok.  A képen látható hímzés motívumai 
magyarosak. 

A radikálisok újabb követelésekkel 
álltak elő. 

A tervezett gazdasági intézkedések 
radikálisak. 

 
Másfajta szavak kötőhangzója is ingadozhat:  
 

absztraktok – absztraktak  

abszurdok – abszurdak  

boldogok – boldogak 

falánkok – falánkak  

gonoszok – gonoszak  

makacsok – makacsak  

pimaszok – pimaszak.   

 


