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H O G Y A N  É P Ü L  F E L  A  S Z Ö V E G ?  

M I É R T  K E L L  N Y E L V T A N I  S Z A B Á L Y O K A T  T A N U L N U N K ?  

 

 
 

1. SZAVAK 
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A szavak a mondatokban különböző szerepet tölthetnek be. Kifejezhetik azt, akiről/amiről 

beszélünk (alany), vagy amit állítunk (állítmány), vagy elhelyezhetik állításunkat időben vagy 

térben (idő- és helyhatározó). Kifejezhetnek birtokviszonyt is (birtokos eset), vagy 

kifejezhetik azt a személyt/tárgyat, ami felé a mondatban a cselekvés irányul (tárgy). 

Különböző mondatrészekre különbözőképpen kérdezünk rá: 

 

alany: ki, mi 

állítmány: mit állítok?, mit csinál? 

tárgy: kit?,mit? 

helyhatározó: hol? hová? 
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időhatározó: mikor? 

birtokos eset: kié? 

 

Saját anyanyelvünkön ösztönösen meg tudjuk különböztetni egymástól a főneveket, igéket, 

határozószókat, stb. Egy főnévhez például nem próbálunk csak igéhez kapcsolható toldalékot 

tenni: asztal+na = asztalna.  Idegen nyelv tanulásakor azonban a tanult idegen nyelv 

szabályait meg kell értenünk, és alkalmaznunk kell őket. 

 

Fontos még tudnunk, hogy a szavakra is vonatkoznak ’nyelvtani’ szabályok, például arra, 

hogyan alkothatunk egy szóból új szót, vagy új szófajt, de ezzel itt nem kívánunk foglalkozni.  

 

2. SZÓSZERKEZETEK 

 

Ha fenti szavakat összekapcsoljuk, úgynevezett szószerkezeteket kapunk. A szavak 

egymáshoz nyelvtani szabályok alapján kapcsolódnak, melyeket anyanyelvünkben 

ösztönösen használunk, de idegen nyelv tanulása során ezeket a szabályokat meg kell 

értenünk, és alkalmaznunk kell. (Magyarul például nem mondanánk azt, hogy ’némelyik 

öregedőt ember’, hiszen itt a –t toldalék használata értelmetlen. Tudjuk, hiszen 

anyanyelvünk. Ugyanígy, idegen nyelven sem célszerű elkövetni hasonló hibát.) 

A szószerkezetek ugyanúgy kifejezhetik a mondat alanyát, állítmányát, tárgyát, stb., mint az 

előző oldalon említett szófajok. 

 

Néhány szószerkezet a fenti szavakból összeállítva: 

 

repül a labda 

jól pattan 

meghívott bennünket 

az összes labdát 

száz éves 

elrejtették 

sok dolgot 

az elrejtésre hív 

némelyik öregedő ember 

meghív az elrejtésre 

 

3. MONDATOK 

 

Gondolatainkat mondatokban fejezzük ki. A mondatok sokfélék lehetnek: tagoltak, vagy 

tagolatlanok, állhatnak egy, vagy több tagmondatból, lehetnek kérdés, illetve kijelentést 

kifejezők, és így tovább. 
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Az, hogy egy mondatot hogyan alkotunk meg, függ mondandónktól, és attól, hogy milyen 

nyelvtani szabályok érvényesek arra a mondattípusra, melyben gondolatunkat közölni 

kívánjuk. 

Bonyolódik a dolog. Önmagában már az sem túl egyszerű a tanult idegen nyelven, hogy a 

szavakat szószerkezetekké kapcsoljuk össze, sok-sok szabály fogalmazza meg a 

lehetőségeket, azonban a mondatokban a szavak, illetve szószerkezetek összekapcsolását is 

további szabályok irányítják. Tehát az eddigi szavakat összekapcsoló szabályok mellé új 

szabályokat kell megtanulnunk. Persze saját anyanyelvünkön ez is valószínűleg jól megy. 

 

Melyek a legfontosabb mondatalkotó szabályok? 

 

a) mindig tudnunk kell, hogy kiről/miről beszélünk – tehát, hogy mi a mondatunk 

alanya 

b) mindig tudnunk kell, hogy mit állítunk – tehát mi a mondatunk állítmánya 

c) tudnunk kell azt is, hogy milyen időben, esetleg módban (pl. feltételes) van a 

mondatunk 

 

Alany, állítmány, illetve időmegjelölés hiányában gondolatunk, azaz mondatunk feltétlenül 

hibás, érthetetlen lesz. 

 

 

Tehát, mi kerüljön a mondatba, hogy az értelmes egységet alkosson? 

 

ALANY ÁLLÍTMÁNY TÁRGY HATÁROZÓK VISZONYSZÓK1 

ki/mi cselekszik? 

kiről/miről 

beszélünk? 

mit csinál? 

mit állítok? 

mire irányul a 

cselekvés? 

hol, mikor, miért, 

hogyan, stb. 

kötőszók, 

igekötők, 

segédigék, stb. 

a huliganizmus óriási   ám 

az ember agya lyukas volt    

a labda pattan  jól  

a Gellért hegy nem Béláé   ugyanis 

Béla állatai elrejtették a lyukas 

labdát 

tegnap, a Gellért 

hegyen 

különben 

 

1. nem képeznek külön mondatrészt, kapcsolódnak a fő 

mondatrészekhez, vagy tagmondatokat kapcsolnak össze, stb. 
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A fenti mondatok szórendjén a magyar nyelvben változtathatunk, szépíthetjük, stilisztikailag 

javíthatjuk őket. De jelentésük és értelmük ugyanaz marad. 

Például: Tegnap, különben, Béla állatai elrejtették a lyukas labdát a Gellért hegyen. 

Idegen nyelveken, például az angolban, fontos, hogy a különböző mondatrészek milyen 

sorrendben követik egymást. Az alany és állítmány felcserélése komoly gubancot okozhat. 

4. SZÖVEG 

 

Most, a saját anyanyelvünk (tudatosan vagy ösztönösen) ismert szabályai szerint, 

próbáljunk meg a fenti szavakból és szószerkezetekből szöveget alkotni: 

 

Nem repül a labda. Miért? Mert jól pattan. Amúgy az összes labdát 

elrejtették. Béla, aki száz éves, bennünket sem hívott meg az 

elrejtésre. Némelyik öregedő embert nehéz megérteni. Sebtiben 

cselekednek, ugyanis sok dolgot nem tudnak. Ez különben nem 

igaz: repül a labda is, és Béla emberei meghívtak némelyikünket 

tegnap az elrejtésre. És, a huliganizmus azonnal adatik. 

 

Fenti szövegünk nyelvtanilag helytálló, de … 

Valami baj azért mégiscsak van. Értelme nincsen semmi sem. Miért? Mert a 

mondatokat nem töltöttük meg gondolati tartalommal. Zagyvaság az egész, hiába 

használtuk a megfelelő nyelvtani szabályokat. 

Mindebből persze nem azt a következtetést kell levonnunk, hogy a nyelvtani szabályok 

feleslegesek, hanem inkább azt, hogy értelmes gondolatokat kell megfogalmaznunk 

megfelelő keretekbe illesztve: azaz az értelem és a nyelv helyes használata 

együtt teszik lehetővé számunkra mind anyanyelvünkön, mind a tanult idegen 

nyelven közlendőnk értelmes és helyes megfogalmazását. 

 

Tehát, amikor idegen nyelvet tanulunk, először meg kell tanulnunk az alapvető szabályokat, 

szépen egymás után, majd alkalmaznunk kell őket először írásban, utána beszédben. Ez az 

első lépés ahhoz, hogy megtanuljunk a tanult idegen nyelven gondolkozni. Majd ha már 

mindkettő megy biztonságosan, jó középhaladó szinten, elkezdhetünk komolyan 

koncentrálni az idegen nyelv szépségeire, érdekességeire. Megtanulhatjuk kulturáltan, 

emelkedett módon kifejezni magunkat. 


