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Csak egy betű?  

-ba/-be, -ban/-ben 

Az irányhármasság (ott, oda, onnan) fontos értéke a magyar 

nyelvnek. Hová? kérdésre a -ba/-be, Hol? kérdésre a -ban/-ben felel. 

Bár a népnyelvben és a hétköznapi nyelvben gyakran lemarad az -n a 

-ban/-ben végéről, ez a pongyolaság nem fogadható el írásban és 

nyilvános megszólalásban. Újabban a médiában is egyre inkább 

keverik a -ba/-be és a -ban/-ben ragot:  

o Most is vezető posztot tölt be a minisztériumba. 

a minisztériumban  

o Meglepő dolgokat fognak mondani az Aktívba.  
az Aktívban 

o A hőmérséklet általába 2−4 fokig süllyed.  
általában 

Még zavaróbb a „túljavítás”, a -ban/-ben használata a Hová? kérdésre válaszoló 

mondatban:  

o Ennyi fért a műsoridőben.  
a műsoridőbe 

o Aki bekerül a parlamentben… 
a parlamentbe 

sem, se 

Többnyire ötletszerűen, hangzás szerint váltogatják ezt a két 

módosító elemet, pedig van közöttük különbség: a sem a tagadás, a 

se a tiltás szava – ugyanúgy, ahogyan a nem a tagadást, a ne pedig a 

tiltást fejezi ki. Az utóbbiakat nem szokták elvéteni. A sem helyett 

inkább állhat se, ez csak kopásnak, hanyagságnak minősül, akárcsak 

a -ba a -ban helyett, a fordítottja azonban zavaró, pl. 

o Ne felejtsük el azt sem… 

Ne felejtsük el azt se…  
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egy|előre ’most még egy ideig’; de: egyenlő|re ’megegyezőre’  

Egyelőre itt maradok. Egyelőre nem szólok. 

Egyenlőre hozták ki az eredményt.  

Egyenlőre faragtak ki két pálcát. 

fáradság ’fáradozás’ (>fárad); de: fáradtság ’valakinek az (el)fáradt állapota’.  

Nem sajnálja a fáradságot. 

Kipihente fáradtságát.  

helység ’falu vagy város’; de: helyiség ’terem, szoba, kamra’ stb.  

Bombariadó miatt kiürítették a helységet/helyiséget. 

Nem mindegy, hogy csak a termet ürítették ki, vagy az egész falut, várost. 

tanúság ’bizonyíték, tanúskodás’; de: tanulság ’vmiből leszűrt, megjegyzendő, 

megszívlelendő következtetés’. (A tanultság pedig ’iskolázottság, képzettség’.) 

Tanúságot tett fölkészültségéről (tanultságáról). 

Levonta a tanulságot az esetből;  

Beszélgettek a történet tanulságáról.  

tárgyatlan ’tárgy nélküli’; de: tárgytalan ’már nem érvényes, nem érdekes’. 

Ugyanannak a képzőnek a két alakja, mégis kihasználjuk jelentés-

megkülönböztetésre. Tárgyatlan az az ige, amelynek nincs (nem lehet) tárgya; 

tárgytalan egy kérdés, kérés, vita, amelynek már nincs értelme, amely már nem 

időszerű. 

 

 

  

 

Ennyire fontos a magyarban a pontosság, a 
figyelem és a tiszta kiejtés. 


