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Toldalékolás 

 
1. Igék 
 
a) Az ikes ragozás nyelvhelyességi kérdései 
 
A legtöbb félreértés, bizonytalanság már hosszú ideje az ikes igék rago-

zásában figyelhető meg. Ez a csoport az -ik  személyragról kapta a nevét, 
amely a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám harmadik személyének alanyi 
ragozásában jelentkezik: álmodik, bújik, mosdik, viselkedik, zajlik. Az iktelen 
igéktől eltérő ragozási sornak addig volt meg a létjogosultsága, amíg azzal je-
lentéskülönbséget érzékeltetett nyelvünk: a szenvedő szemlélet ősi kifejezője-
ként elkülönítette a tárgyatlan igéket a tárgyasoktól.  

 
tör – törik  (Ő eltöri az ágat. – Az ág eltörik.) 
hall – hallik  (ma: hallatszik; például: nem hallik madárdal) 
lát – látszik  (ma: látszódik) 
érez – érzik  (ma: érződik; furcsa szag érzik itt) 
 
Ma is az ikes igék csoportjába tartoznak az -atik, -etik, -tatik, -tetik kép-

zős szenvedő igék és a visszaható igék: 
 
Szenvedő Visszaható 
kidoboltatik mosakodik 

megméretik öltözködik 

szétdaraboltatik visszaverődik 

  
Idővel azonban visszaszorultak a szenvedő igék, ezért elhomályosult az 

ikes ragozás jelentésmegkülönböztető szerepe, és funkciótlanná vált az iktelen 
igéktől eltérő ragozási sor. A korábbi határozott kettősség a XVI. századtól 
megbomlott, mind szabálytalanabb lett, s ez a folyamat napjainkban is tart. 
Sokat vitatkoztak arról, hogy bele szabad-e nyugodnunk a hagyományos for-
mák elvesztésébe, vagy pedig mindenáron ragaszkodnunk kellene megőrzé-
sükhez. Tehát szegényedik vagy egyszerűsödik nyelvünk? Mindkét megállapí-
tás indokolható. Igényes, választékos, ünnepélyes megnyilatkozásainkban he-
lyes, ha az ikes formákat alkalmazzuk, a köznyelv és a népnyelv normaköveté-
se természetesen sokkal lazább. Nemritkán a szokás és a hangzás szabja meg, 
mit tekintünk ikes igének. A mai helyzet bonyolultságát jellemzi, hogy a tisz-
ta, állandó ikes igéken kívül vannak úgynevezett álikes és ingadozó álikesek 
is. Az állandó ikesek szabályosan ragozhatók: álmodik, alszik, dolgozik, eszik, 
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iszik, költözik, lakik, mászik, mosdik, nyugszik, öltözködik, tetszik, ugrik, uta-

zik, viseltetik. Az álikesek ugyan a kijelentő mód, jelen idejének egyes szám 3. 
személyében fölveszik az -ik ragot, más módban, időben, számban és sze-
mélyben viszont általában iktelenek: akadozik, bomlik, bújik, egerészik, gyűlik, 

hazudik, hullik, illik, megjelenik, múlik, telik, tűnik, válik, züllik. Ingadozásuk 
abban nyivánul meg, hogy egynémelyikükről még az -ik rag is elmaradhat, 
olykor jelentésmódosulást okozva (akadoz, bomol, búj, hull), illetőleg bizo-
nyos alakjukban mégis előfordulhat ikes ragozás (bújjék, jelenjék, múljék, tel-

jék, váljék). 
A továbbiakban áttekintjük az ikes ragozás használatának főbb nyelvhe-

lyességi kérdéseit, kiemelve a napjainkban gondot okozó eseteket. 
 
Az -m személyrag megőrzését fontosnak tarthatjuk a kijelentő mód jelen 

idejének egyes szám 1. személyében. A kevésbé igényes nyelvhasználatban, 
nem választékos stílusban nagyon elterjedt a -k személyrag, ez írásban min-
denképpen elkerülendő: 

 
Sokat eszem.  Narancslét iszom. 
Csak ritkán álmodom. Rosszul alszom. 

Tízkor érkezem. Gyárban dolgozom. 
Vidéken lakom. Mindjárt felöltözködöm. 
 
Az álikesek – a fenti meghatározásuknak megfelelően – iktelenül ragoz-

hatók: adakozok, akadozok, bújok, megjelenek, rádiózok, tévézek, (el)válok, 

videózok, (el)züllök. Beszéd közben viszont az ember nem gondolkodik azon, 
hogy vajon tiszta vagy álikes igét kell-e mondatba illesztenie. Ezért merev 
szabály helyett inkább azt tanácsolhatjuk, hogy igényes megnyilatkozásaink 
során támaszkodjunk nyelvérzékünkre, a hangzásra, és bátran használjuk az 
ikes -m személyragot akkor, ha nem szokatlan: angolosan távozom – helyes, 
hétvégeken horgászom – furcsa, helytelen, tehát horgászok. 

Feltételes módban az egyes szám 1. és 3. személyének hagyományos 
ragja ma már mindenképpen szokatlan, és régiesnek vagy népiesnek hat: 

 
Szabályos változat Mai változat 
én dolgoznám dolgoznék 

te dolgoznál dolgoznál 

ő dolgoznék dolgozna 

 
További példák: én enném / innám / aludnám egy kicsit; 

 ő ennék / innék / aludnék valamennyit. 
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Zavaró, hogy a régies 3. személy megegyezik a jelenlegi 1. személlyel, s 
többek között emiatt is kell egységesen állást foglalni valamelyik változat mel-
lett, s ez pedig az iktelen ragozás. Az archaikusnak nevezhető formák egykori 
irodalmi művekben őrződtek meg, illetve a tájnyelvekben tűnhetnek föl, a köz-
nyelvből teljesen hiányoznak. 

A felszólító módban is megvan ez a kettőség, de a szabályos alakok még 
nem annyira szokatlanok: az 1. személy -m ragja az igényes köznyelvben elő-
fordul, a 3. személy -(j)ék toldaléka pedig a választékos stílusban: 

 

Szabályos változat Mai változat 
én dogozzam dolgozzak 

te dolgozzál dolgozz(ál) 

ő dolgozzék dogozzon 
  

A harmadik személyű ikes alakkal gyakran teszik ünnepélyessé, emelke-
dett hangúvá a közlést (szónoklatok, határozatok, törvények, jelmondatok, esz-
szényelv): emelkedjék, fejlődjék, gazdálkodjék, jelentkezzék, képződjék, ké-
redzkedjék, nyugodjék, utazzék, váljék. Múlt századi irodalmi példák tanúsága 
szerint akkor ezek a formák még általánosak voltak: 

 

A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet… 

(Petőfi Sándor) 
 

Továbbra is csak az ikes ragozás képzelhető el az -atik, -etik, -tatik, -tetik 
képzővel alkotott szenvedő igéken: dicsértessék, engedtessék, méltóztassék, 
viseltessék; „Adassék A levél Hunyadi Mátyásnak…” (Arany János). Ezek 
meggyökeresedett, állandósult formáknak tekinthetők, akárcsak a tessék, tes-
sék-lássék (tetsszék, látsszék, azaz tetsszen, látsszon). 

Az ikes igék ható képzős alakjait ma már iktelenül ragozzuk: alhat, ehet, 
ihat, lakhat, mászhat. Arany János korában még természetes volt: „Király nem 
alhatik…”; ma legföljebb választékos stílusú értekező prózai szövegekben 
találkozhatik az ember ilyenekkel: hivatkozhatik, lakhatik, vonatkozhatik. 

Ritkán előfordul, hogy iktelen igéket ikesek módjára toldalékolnak. Ez 
népnyelvi sajátosság is lehet, a köznyelvben viszont hiba. A felszólító mód 
egyes szám 3. személyű alakjait – melyek megegyeznek a 2. személy magázó 
formáival – tehát ne használjuk úgy: adjék, álljék, menjék, üljék. A kijelentő 
mód jelen idejének egyes szám 1. személyében két igealak esetében figyelhető 
meg gyakrabban a helytelenül alkalmazott -m személyrag: könyörgöm, edzem. 

 

Könyörgöm, segíts!  –  Helyesen: Könyörgök, segíts! 
Sokat edzem.  –  Helyesen: Sokat edzek. 
 

(Az utóbbi alanyi ragozás, de tárgyas ragozásban csak az -m toldalék a 
jó: edzem a testem.) 
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A könyörgöm terjedésében közrejátszik a hasonló szerepű kérem, tehát 
analóg hatásról van szó. A szinkronizált mozi- és tévéfilmekben sokszor el-
hangzik a nemkívánatos forma, így térhódítását nehéz megakadályozni. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk az ikes igék ragozásáról, hogy az 
már jórészt nem nyelvhelyességi kérdés, hanem a stílust színező, árnyaló, be-
folyásoló tényező. Szabályos használata nehezen követelhető meg, de a hagyo-
mányos továbbélése miatt az igényes közlésekben nem mondhatunk le róla. 

 
b) A suksük-ragozás 
 
A köznyelvben talán a legsúlyosabb nyelvhelyességi hiba, ha a -t végű 

igék tárgyas felszólító alakját kijelentő értelemben használják: 
 
Nem tudom, hogy tanítsák itt a magyart. 
Hamar fölépítsük a házat. 
Az ember szerencsésnek mondhassa magát. 
Nagyon szeressük a jó filmeket. 
 
Megjegyzendő, hogy több nyelvjárásban természetes ez a toldalékolás, 

de a normatív nyelvváltozatokban (köznyelv, irodalmi nyelv) súlyos hibának 
számít. A suksüközés viszonylag újkeletű jelenség köznyelvünkben: csak 1945 
után terjedt el zavaró mértékben. A nyelvművelők szinte példátlan össztüzet 
irányítottak rá, és az eredmény nem is maradt el. 1970-től már korántsem okoz 
annyi gondot, mint előtte. Teljesen azonban nem sikerült kiszorítani, mivel 
enyhébbnek mondható változata, az -szt végű igék szukszük-ragozása továbbra 
is él és virul, nemritkán közéleti személyeségek, politikusok, értelmiségiek be-
szédében. Ennek az a magyarázata, hogy nehezebben vehető észre, alattomo-
sabban „támad”, mint rútabb társa, a suksüközés. Hangzás szempontjából 
ugyanis az -szt végű igék felszólító és kijelentő módjának alakjai között nin-
csen olyan nagy különbség, mint amilyen a -t  végű igék korábbi példáiban 
mutatkozott: 

 
látja – lássa   ragasztja – ragassza 

 

Így azután figyelmetlenségből is adódhatnak az alábbi helytelen monda-
tok: 

 
Helytelen Helyesen 
A bizottság elhalassza az ülést. elhalasztja 
Mi nem rekesszük ki a kisebbségeket. rekesztjük 
Egyelőre felfüggesszük az ön tagságát. felfüggesztjük 
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Téves analógia is okozhatja az iménti hibatípust, mivel ezek a mondatok 
könnyen átalakíthatók olyanokká, amelyekben már csak a felszólító igealak-
oknak van létjogosultságuk, például ha bizonyos főmondatnak rendeljük alá 
őket: 

 
Helytelen Helyesen 
Nem kívánjuk, hogy a bizottság elhalassza 
az ülést. 

halassza el 

Indokolt, hogy felfüggesszük az ön tagságát. függesszük fel  
 
Az utóbbi mondatszerkezet újabb buktatót rejt magában. A suksük-

szukszük ragozástól való félelem miatt az itt helyénvaló felszólító mód helyett 
olykor kijelentő módot használnak: 

 
Meg kell akadályozni, hogy a silány keleti termékek elárasztják az or-

szágot. 
Javaslom, hogy a testület választja meg elnöknek… 
(Helyesen: elárasszák, válassza meg.) 
 
c) A felszólítás egyéb nyelvi eszközei 
 
Felszólító értelmet nemcsak felszólító módú igealakkal tudunk kifejezni, 

hanem másféle nyelvtani eszközökkel is. Itt azokat tekintjük át, amelyekhez 
nyelvhelyességi megjegyzést fűzhetünk. 

 
Felszólítás kijelentő módú igealakkal: Azonnal idejössz! Nem beszélsz! 

Nyugton maradsz! Nem tesszük zsebre a kezünket! Ezek alkalmankénti hasz-
nálata nyelvtanilag nem helytelen, mivel stílusértékük különbözik a felszólító 
módban lévő igealakokkal kifejezett mondatokétól: nyomatékosabbak és hatá-
rozottabbak. Túlzásba vitelük azonban kerülendő modorosság és udvariatlan-
ság. Más megítélés alá esnek a harmadik személyű felszólítások: A gyerek 
nem beszél! A beteg nem mozog! A fiúk rám figyelnek! Ezek ugyanis az első 
és második személyű alakokhoz képest személytelenek, ridegek, még udvari-
atlanabbak, úgyhogy alkalmazásuktól mindenképpen tekintsünk el. 

 
Felszólítás múlt idejű igealakkal: Vigyáztam! Vigyáztunk, kérem! 

Rendkívül ritka jelenség, és igen szűk használati körre korlátozódik: régebben 
a kalauzok nyelvében élt („kalauzimperativus”), ma pedig a szállítómunkás-
okéban (piacok, vásárcsarnokok). Egyedi volta miatt ma már talán kevésbé 
kell tartanunk káros hatásától. 
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Felszólítás főnévi igenévvel: Felállni! Leülni! Beszállni! A főnévi ige-
névvel kifejezett felszs tömörsége folytán erőteljes, személytelensége miatt 
viszont bántó. Nyelvművelőink sokat helytelenítették, többek között idegen-
szerűségét kifogásolták. Értelmezhető azonban hiányos mondatnak is: Tessék 

leülni! Gyertek eni! Használata színezőelemként olykor elképzelhető, de köz-
nyelvi – főleg pedig igényes – megnyilatkozásokban kerülendő (a pedagógu-
sok nyelve). 

 
Felszólítás főnévvel, határozól hiányos mondatokban: Ide, gyorsan, 

ide! Ki, ki innen! Segítség! Vigyázat! Vizet! Indulat, düh, kétségbeesés, féle-
lem, vészhelyzet kifejezésekor elmaradhat a mondatból az ige, igekötője pedig 
határozószóként önállól. (A teljes mondatok például: [Jöjjenek / Siessenek] 
Ide! Vizet [kérek]!). Nyugodtabb közléshelyzetekben a hiányos mondat ud-
variatlan, használjuk a személyre is utaló igealakot: Tessék vigyázni! Vigyáz-

zanak, kérem! 


