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2. Névszók 
 
A névszók toldalékolásának rendkívül szerteágazó témaköréből csak azokat az 

eseteket válogatjuk ki, amelyek gyakoribb nyelvhelyességi hibákat okoznak. 
 

a) Határozóragok 
 
-ba, -be – -ban, -ben 
 
Szóban gyakran előfordul e két ragunk összekeverése, pontatlan használata, 

még művelt emberekkel is megtörténik, hogy gyors beszédben olykor vétenek a 
szabályok ellen. Írásban viszont mindenképpen elfogadhatatlan a hol és a hová? 
kérdésre felelő ragok fölcserélése: a szobában tartózkodunk – bevisszük a virágot a 
szobába. Helytelen: bent vagyok a szobába, ebbe az évbe még nem voltam beteg, a 
boltba nem volt friss kenyér, ünneplőbe kell mennünk a hangversenyre (a szabályos 
formák: szobában, ebben az évben, boltban, ünneplőben). A túlzott pontoskodás miatt 
olykor előfordul ennek az ellenkezője, amikor a -ba, -be helyett tévesen alkalmazzák a 
-ban, -ben ragot: a boltban még nem jött friss kenyér, ünneplőben kell öltöznünk, 
figyelemben vesz (helyesen: boltba, ünneplőbe, figyelembe). 

 
-lag, -leg, -ilag, -ileg 
 
Bár a régebbi nyelvművelők sokat kifogásolták a -lag, -leg határozórag 

mértéktelen használatát, ma már semmi kifogásunk nem lehet az ilyen szavak ellen: 
ellenkezőleg, futólag, látszólag, tudvalevőleg, tettleg, utólag, vonatkozólag. Bizonyos esetekben 
egyaránt jó ugyanannak a szónak -lag, -leg vagy -an, -en ragos alakja: bénítólag – bénítóan, 
elismerőleg – elismerően, kérőleg – kérően, kérőn, ezt követőleg, ezt megelőzőleg – ezt követően, ezt 
megelőzően. Máskor viszont jelentéskülönbség van a kétféle szóalak között: egyhangúlag 
– egyhangúan. 

Az eddigiekkel ellentétben kerülendők a -lagosan, -legesen toldalékhalmozásos 
formák akkor, ha egyenértékűek, azonos jelentésük a rövidebb változattal: 
hallgatólagosan, házilagosan, kizárólagosan, színlegesen (azaz hallgatólag, házilag, kizárólag, 
színleg). Vizsgáljuk meg részletesen az eléggé elterjedt házilagosan szóalak 
alkotóelemeit: 

  
ház –         i                      –  lag             (o)s       –              (a)n 
tő    melléknévképző   határozórag    melléknévképző       határozórag  
   
Láthatjuk, hogy a szóalakban megismétlődnek az ugyanolyan szerepű 

toldalékok: az -i melléknévképző egyenértékű az -s melléknévképzővel, a -lag és az -n  
egyaránt módhatározórag. A nyelvi gazdaságosság jegyében tehát célszerű a rövidebb 
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alakot választanunk. (Ez egyébként a nyelvtanilag szabályos, a hosszabb pedig az 
indokolatlanul túlképzett forma.) 

Egyéb -lagosan, -legesen toldalékú alakok helyesek: egyetemlegesen, esetlegesen, 
merőlegesen, ténylegesen, vagylagosan. Amelyiknek él a rövid párja, annak a jelentése elüt a 
testesebb szóalaktól: másként használjuk az esetleg módosítószót, mint az esetlegesen 
alakot, különbözik a tényleg a ténylegesnél. 

Az -ilag, -ileg toldalékos formák egynémelyike helyett szerencsésebb másféle 
megoldást használni: 

 
Kerülendő Ajánlott 
levélileg értesít levélben értesít 
táviratilag hazahív táviratban hazahív 
szóbelileg megállapodtak szóban  megállapodtak 
rendeletileg szabályoz rendeletben szabályoz 
lényegileg igaza van lényegében igaza van 

    
-nál, -nél 
 
A -nál, -nél használatát akkor helytelenítjük, ha más, egyértelmű határozóragokat 

szorít ki. A nyelvművelő irodalomban sokszor kifogásolták ezt a „nálnél-ozás” névvel 
illetett jelenséget. A rag alapjelentése helyhatározói (a kapunál álltam), a bírált 
esetekben főként időhatározói, állapothatározói, úgynevezett külső állapothatározói 
(körülményhatározói), tehát elvontabb jelentéseket fejez ki. Például: 

 
Kerülendő Ajánlott 
A nőknél X. Y. lett az első. A nők közül / A nők versenyében…  
A példa megoldásánál arra kell 
törekedni… 

A példa megoldásakor/  megoldásában… 

A szavazásnál az történt… A szavazáskor / szavazáson… 
Ennél a versnél megfigyelhetjük… Ebben a versben… 
A belépődíj felnőtteknél… A belépődíj felnőtteknek… 
Kitart a véleményénél. Kitart a véleménye mellett. 
Alacsonyabb hőfoknál… Alacsonyabb hőfokon… 

 
-nál, -nél  –  -tól, -től 
 
A hasonlító határozószót elsősorban a -nál, -nél raggal fejezzük ki: idősebb 

Péternél, alacsonyabb a testvérénél, szebb a másiknál. Ritkábban előfordul a -tól, -től rag 
használata: idősebb Pétertől, alacsonyabb a testvérétől. Az utóbbi változatokat is 
helyesnek tekintjük. Eredetük egyébként a népnyelvre, illetve a régi nyelvre vezethető 
vissza. A mai nyelvművelés azt ajánlja, hogy az esetleges félreértések elkerülése végett 
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maradjunk meg a szokványosabb formánál, és részesítsük előnyben a -nál, -nél ragot. 
(Másfajta kifejezésmód kötőszóval, mellékmondattal: Idősebb, mint Péter. Alacsonyabb, 
mint a testvére.) 

 
-stul, -stul 
 
Ezt a társ-, illetve állapothatározó-ragot sokan nem merik ebben a formában 

használni, mivel tájnyelvinek vélik. A -tól, -től köznyelvi alak mellett valóban 
nyépnyelvi a -tul, -tül, de itt nem erről van szó. A ruhástul szóalakot tévedés úgy 
elemeznünk, hogy a ruha szótőhöz először hozzákapcsolunk egy -s melléknévképzőt 
(ruhás), majd ehhez illesztjük a -tól ragot (ruhástól). Ma ugyanis a -stul, -stül ragot 
egységesnek tekintjük, és ezt a változatát tartjuk természetesebbnek. Nem szabad 
tehát ódzkodnunk használatától, és legkevésbé sem a műveletlenség jele, ha valaki így 
mondja, írja. De elterjedtsége miatt nem hibáztathatjuk a -stul, -stül formát sem. 
Példák: ruhástul esett a vízbe, cipőstül ment be a szobába, családostul üdül, mindenestül 
eltűnt, szőröstül-bőröstül megette, testestül-lelkestül szereti. 

 
-t, -tt 
 

A -t, -tt  ugyanaz az ősi helyhatározórag, mint ami határozószóink egy részén 
megtalálható: kint, bent, itt, alatt, közt, oldalt stb. Ezeken és a hasonlókon kívül aktív 
ragként ma már csak bizonyos helynevekhez járul, az -n és a -ban, -ben szinte teljesen 
kiszorította. A -t, -tt  használható a -vár és -hely utótagú településnevek, valamint 
néhány egy szótagú városnév esetében: Kolozsvárott (Kolozsvárt), Kaposvárott, 
Magyaróvárott, Szigetvárott, Hódmezővásárhelyt, Győrött, Pécsett, Vácott. Nem szokásos, 
ezért kerülendő formák a következők: Soroksárott, Martonvásárott, Tácott, Munkácsott, 
Sátoraljaújhelyt, Ungvárott (helyesen: Soroksáron, Martonvásáron, Tácon, Munkácson, 
Sátoraljaújhelyen, Ungváron). A hol? kérdésre válaszoló Győrött, Pécsett stb. alakok ma 
elsősorban a választékos nyelvhasználatban képzelhetők el. Csak akkor éljünk vele, ha 
tisztában vagyunk alkalmazásuk szabályaival.  

 
b) Többvonzatú határozók 

 
A határozók között vannak olyanok, amelyeknek több vonzatuk (ragjuk és 

névutójuk) egyaránt helyes: 
 

hasonlít -ra, -re -hoz, -hez, -höz 
 az apjára hasonlít az apjához hasonlít 

gondolkozik -n -ról, -ről 
 gondolkozik az ajánlaton gondolkozik az ajánlatról 

vitatkozik -n -ról, -ről 
 vitatkozik az eredményen vitatkozik az eredményről 
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messze van -hoz, -hez, -höz -tól, től 
 messze van a házhoz a 

vasútállomás 
messze van a háztól a 

vasútállomás 
utazik -n -val, -vel 

 vonaton utazik vonattal utazik 
álmodik -ról, -ről -val, -vel 

 a gyerekéről álmodik a gyerekével álmodott 
 
Az álmodik igének névutós vonzata is létezik: álmodik valaki felől. Ez, valamint 

az álmodik valakivel az utóbbi időben a köznyelvből visszaszorult. A többvonzatú 
határozók ragjának kiválasztásában és használatában nagy szerepe van a 
nyelvszokásnak és az egyéni ízlésnek. 

 
c) Településnevek helyhatározóragjai 

 
Nehéz egyértelmű szabályokba foglalni azt, hogy a földrajzi tulajdonnevekhez 

mikor milyen határozóragot kell kapcsolni, mivel sok a kivétel, és nemegyszer a 
nyelvszokás dönt. A fő kérdés: mikor alkalmazunk belviszonyragokat (-ba, -be, -ban,  
-ben, -ból, -ből) és mikor külviszonyragokat (-ra, -re, -on, -en, -ön, -ról, -ről). 

A külföldi – és nem magyar nevű – települések általában belviszonyragokat 
kapnak. Berlinben, Hágában, Madridban, Moszkvában, Pekingben, Szöülban, Washingtonban. 

A magyar – de nem csupán a magyarországi – helynevek nagyobbik részéhez 
viszont külviszonyragokat fűzünk. Idetartozó típusok:  

– magánhangzóra végződő nevek (Ajkán, Cecén, Gyulán, Komlón, Makón, 
Nagykanizsán, Szikszón, Tapolcán); 

– a -bánya, -halom, -háza, -hely, -patak, -sziget, -telek, -vár, -várad  utótagú nevek 
(Tatabányán, Hegyeshalmon, Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Máramarosszigeten, 
Aggteleken, Temesváron, Nagyváradon); 

– a mássalhangzóra végződő nevek nagy része (Balassagyarmaton, Budapesten, 
Kecskeméten, Munkácson, Szegeden, Szombathelyen, Vámosgyörkön). 

Nem helyes a külviszonyrag idegen nevek végén: Nowa Hutában, nem Nowa 
Hután, Rijekában, nem Rijekán. Kivétel: Novi Sadon, Novi Sadra, Novi Sadról (nem Novi 
Sadban). 

A magyar településnevek kisebbik része belviszonyragot kap. Idetartozó 
típusok: 

– a -falu és -szombat utótagúak (Leányfaluban, Nagyfaluban, Nagyszombatban); 
– az i, j, l, ly, m, n, ny, r végűek egy része (Orosziban, Tokajban, Kálban, Vizsolyban, 

Komáromban, Debrecenben, Tihanyban, Egerben). 
A ragnak jelentésmegkülönböztető szerepe is lehet: Nagyszombatban jártunk – 

nagyszombaton templomba megyünk, a magyarországi Velencén nyaraltunk – az 
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olaszországi Velencében töltöttünk egy hétvégét. Ily módon elkülöníthetők az azonos 
megye- és településnevek is: 

 
Megye  Település 
Békésben Békésen 
Csongrádban Csongrádon 
Hevesben Hevesen 
Nógrádban Nógrádon 
Tolnában Tolnán 
De: Komáromban Komáromban 

 
Változó tövű a telek köznév, de változatlan tövű a településnevek -telek utótagja: 

a hétvégét kint töltöttük a telken – Aggteleken jártunk. Idetartozó további példák: 
Besenyőteleken, Erdőteleken, Lakiteleken. Az utóbbit tehát helytelenül használják 
Lakitelken formában, s a belőle képzett melléknév is lakiteleki (nem lakitelki). 

 
d) -t tárgyrag 

 
Az egyes szám 1. vagy 2. személyű birtokos személyjeles tárgy lehet ragos és 

ragtalan egyaránt: leejtettem a tollam vagy a tollamat, visszahoztam a könyved vagy a 
könyvedet. Az 1. és 2. személyű személyes, valamint visszaható névmás is használható 
ragos, illetőleg ragtalan formában: engem – engemet, téged – tégedet, magam – magamat, 
magad – magadat. Korábban általánosabb volt a hosszabb alak (Petőfi: Egy gondolat 
bánt engemet…). Ma sem hibáztatható a ragos változat, a rövidség és a jó hangzás 
mégis a ragtalan formák használatát támogatja. 

Régi keletű jelenség a ragkettőzés (tulipántot, rubintot) – ma inkább 
nyelvjárásiasság –, de a normatív nyelvváltozatokban nem fogadhatók el az ilyen 
alakok: eztet, aztat, őtet. Újabb példák: kefírtet, banántot, kombinétot. A népnyelvben a 
tárgyrag ráértésével jönnek létre effélék, azaz úgy vélik, hogy a szótő t-re végződik: 
banánt érkezett a boltba – szeretem a banántot, a hűtőben van a kefírt – megettem a 
kefírtet (helyesen: szeretem a banánt, megettem a kefírt). 

 
e) -k többesjel 

 
Bizonyos idegen szókhoz fölösleges hozzáillesztenünk a többes szám jelét, 

mivel azok már eleve több dologra utalnak. A sajtó, a rádió és a televízió, tehát a 
tömegtájékoztató eszközök legrövidebb összefoglaló neve a nálunk újabban használt 
média. A latin eredetre visszavezethető szó ebben a jelentésében hozzánk az angolból 
érkezett, s mind az angolban, mind a latinban egyes száma medium, többes száma 
media. Ezek szerint a média főnevet alaktani szempontból indokolatlan ellátnunk a -k 
többesjellel, mégis elterjedt a médiák forma. A nyelvtanilag szabályos az volna, ha 
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egyes számban bátran használnánk a médium szót, s ezt tennénk többes számba: 
médiumok. Csakhogy a médiumról a ’hipnotizált személy’ jut az eszünkbe, s emiatt sokan 
nem merik alkalmazni ezt az alakot. A két, merőben eltérő jelentésben az a közös, 
hogy a hipnotizált személy a túlvilággal való kapcsolatteremtés közege, s a 
tömegtájékoztató eszközök is közegek. A nyelvi gondok kiküszöbölésére használjuk 
inkább a tömegtájékoztató eszközök rövid magyar megfelelőjét: hírközeg. 

 
Helyes forma Helyes forma Kerülendő 
egyes szám: hírközeg médium média 
többes szám: hírközegek  médiumok médiák 

 média  
 
Az Alpesek és Andesek tulajdonnévi alakok is mellőzendők, a magyar többesjel 

szintén már eleve a többes számban lévő szóhoz kapcsolódik, a helyes változatok: 
Alpok, Andok. 

 


