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Állandó határozó vonzatai 
 

Az állandó határozó toldaléka vagy névutója – ahogy neve is mu-
tatja – állandó vonzata valamely igének, ritkábban névszónak: hisz 
valamiben, képes valamire, lemond valamiről, tartózkodik valamitől, von-
zódik valamihez; fellázad valami ellen, ítélkezik valaki fölött. Hiba lehet, 
ha nem a megszokott, magyaros vonzatot használjuk:  

 

Helyes Kerülendő 
csodálkozik valamin csodálkozik valami fölött 
megállapodik valamiben megállapodik valamiről 

vitatkozik valamin v. valamiről vitatkozik valami fölött 

ismeretes előtte ismeretes neki v. számára 
mérték szerinti ruha mérték utáni ruha 
nem tőle függ nem rajta múlik 
nagy részvéttel temették el nagy részvét mellett… 

 
A mondatok megszerkesztésekor bonyolultabb gondok is jelent-

kezhetnek, ha két olyan igealak vagy névszó kerül egymás mellé, 
amelynek eltérő a vonzata. Ilyenkor hiba a túlzott tömörítés:  

A kis elsős még igényli és rászorul a gondoskodásra. 

A rászorul a gondoskodásra helyes kifejezés, de az igényel állítmá-
nyának nem valamilyen határozórag a vonzata, hanem a tárgyrag: 
igényel valamit – igényli azt, tehát igényli a gondoskodást. A mondatot 
többféleképpen javíthatjuk, például:  

A kis elsős még igényli a segítséget, és rászorul a gondoskodásra. 

További példák:  

a) 

Egyetértettünk és vitatkoztunk is a helyesírási hibák okairól. 

Az össze nem illő kifejezések: egyetért valamivel, vitatkozik valami-
ről. A hibás mondatot csak nagyobb változtatással tudjuk kijavítani, 
például:  

Volt, amivel egyetértettünk, de vitatkoztunk is a helyesírási hibák okairól. 
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b) 

Nem félni, hanem védekezni kell a veszélytől (újságcikk címe).  

A vonzatok: fél valamitől, védekezik valami ellen. A lehetséges javí-
tás:  

Nem félni kell a veszélytől, hanem védekezni ellene. 

c) 

Az énekes tiszteletére rendezett banketten szó került egy párizsi 
zeneszerzőről is. 

Ez a felemás mondat két állandó határozós szerkezet vegyülésé-
ből jött létre: 

 
szó esik 

   valamiről  x  szóba kerül valami 
szó van, volt     
 
A helyes változatok:  

A banketten szóba került egy párizsi zeneszerző is. 

A banketten szó esett egy párizsi zeneszerzőről is. 

Iménti példánk átvezet a mondattani fejezet következő pontjába, 
amelyben a szerkezetek vegyülésének másféle formáit taglaljuk. 
(Lásd lapunk téli számában.) 

 

 


