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BEVEZETŐ 
Mit értünk mondat alatt? 
 

- egy értelmes gondolat szóbeli, illetve írásbeli megnyilvánulása 

- mindig van alanya és állítmánya, és sokszor van tárgya is 

alany: akiről, vagy amiről beszélünk, állítunk valamit (nincs ragja; Kati, a háború, mindenki, ezek, stb.) 

állítmány: amit állítunk (asztal, szép, kettő, enyém; olvas, adna, kifizettetik, kell gyakorolnom, stb.) 

tárgy: amire a cselekvés vonatkozik (magyarban –t ragot kap: Katit, a háborút, mindenkit, ezeket, stb.) 

- a mondatban szerepelhetnek jelzők (két alma, okos lány, az ő háborúja) 

megkülönböztetünk birtokos-, mennyiség- és minőségjelzőket 

- a mondatban szerepelhetnek határozók 

a határozók lehetnek: időhatározók (tegnap, mindig, két perce, stb.) 

                                           helyhatározók (itt, a szobában, sehol, stb.) 

                                           módhatározók (szépen, okosan, stb.) 

                                           eszköz-, illetve társhatározók (ceruzával, Katival) 

                                           részeshatározók (Katinak, neked) 

és még nagyon sok minden más (eredményhatározó, fok/mértékhatározó, stb.) 
 
A magyar nyelvben a fenti mondatrészek többféle sorrendben követhetik egymást. Miután a magyar nyelv ragozott nyelv, 
ezért a szórend nem változtatja meg a mondatrészek szerepét. A kérdő mondatok szórendje sem változik kötelezően. 

Kati minden nap fut 10 kilométert a Szigeten Pistával. / ? 

Kati Pistával fut minden nap tíz kilométert a Szigeten. / ? 

Kati a Szigeten fut minden nap tíz kilométert Pistával. / ? 

Pistával fut Kati minden nap a Szigeten tíz kilométert. / ? stb. 

 
Fontos: A magyar nyelvben létezik rejtett alany. Például: Olvasok. Látszólag nem szerepel alany a mondatban, de a személyragból 
kiderül, hogy ÉN olvasok, és nem más. Tehát, a mondatnak van alanya, csak nem külön szóban, hanem személyragként 
megfogalmazva.  

Mondatrész: a szavak mondatban betöltött szerepe 
Például: 
Kati sír. alany 
Ez a lány nem Kati. állítmány 
Katit mindenki szereti. tárgy 
Ez eléggé Katis hozzáállás. jelző 
Katitól jövök éppen. határozó 
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A MONDATSZERKESZTÉS ALAPJAI AZ ANGOL NYELVBEN 
 

A legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk: az angol nyelv nem ragozott nyelv, legalábbis nem úgy, mint a magyar nyelv.  
Tehát, a mondaton belül a szavak szerepét (azaz, hogy az adott szó a mondaton belül melyik mondatrész szerepét tölti be) a szó 
mondatban elfoglalt helye határozza meg. 
Tehát kötött szórendben kell gondolkoznunk, és nem mondhatjuk/írhatjuk rögtön azt, ami eszünkbe jut! Át kell gondolnunk, hogy: 

- pontosan mi a mondatunk alanya, állítmánya, tárgya, milyen jelzők és határozók szerepelnek a mondatban 
- a szavak (azaz a különböző mondatrészek)  pontosan milyen sorrendben követik egymást 
- valamint azt, hogy a mondat állító, tagadó, vagy kérdő-e. 

 
 

A jelen anyag ezzel a témával foglalkozik, de fontos megemlíteni, hogy itt közel sem ér véget egy mondat megszerkesztése. Amikor 
egy gondolatot mondattá formálunk, meg kell állapítanunk az adott nyelvi szerkezetet (igenem, idő, szemlélet, mód, stb.). Ezeket az 
alapműveleteket agyunk a másodperc törtrésze alatt képes elvégezni saját anyanyelvünkön automatikusan, és a tanult idegen 
nyelven is felturbózhatjuk ezt a folyamatot, amennyiben betápláljuk a megfelelő információt (lásd lenti ábra). Ez azt jelenti, hogy 
’van egy adott mennyiségű információhalmaz, amiből agyunk válogathat’. Amennyiben nem ismerjük és értjük meg, valamint nem 
gyakoroljuk be a nyelvi elemek működését, folyamatosan keressük a szavakat, és a módokat, hogy valamit hogyan is fejezhetünk ki. 
Agyunk ugyan dolgozik serényen, de nincsen információ, amit felhasználhatna.  Tehát, hibás, vagy érthetetlen információt 
továbbítunk, illetve nem tudjuk értelmezni az olvasott vagy hallott információt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agyunk beépíti a megfelelő elemeket 
a megfelelő helyre, azaz rendezi, majd 
feldolgozza és elérhetővé teszi az információkat  

ami már bennünk van: 
anyanyelvi és univerzális (azaz 
velünk született) nyelvi ismereteink 
 
amit tanulunk: 
szavak 
szószerkezetek 
szabályrendszerek 
kivételek 
nyelvi fordulatok, stb. 

írásbeli és szóbeli kommunikáció képessége 

Megfelelő információ alatt nem a bemagolt panelmondatok tömkelegét 
értjük, hanem a megfelelő nyelvi rendszer felépítését, a szókincset, a 
megfelelő stílusok kialakítását, stb. 
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Mik tehát az alapvető szabályok? 
 

1. a mondat állítmányának helyes használata 
 
kétféle állítmány létezik: 
 
a) igei-névszói állítmány 
 
állító mondatok: 
 

alany 
állítmány 

segédige / igei rész 
névszói rész 
(főnév, melléknév, számnév, névmás) 

They 

are 
were 
have been 
will be 
can be 
would have been 
should be 
stb. 

castles / a sanatoria / our properties 
small / red / old / beautiful 
his / ours 
twenty-three / many / much 

 
kérdő mondatok: 
 
szabály: (kérdőszó) + 1. segédige + alany + többi segédige + névszói rész 
 
Megjegyzés: Nem minden kérdő mondatban van kérdőszó. Például: Van almád? Hol van az almád? 

  

meghatározza az időt, szemléletet, 
módot, esetenként a személyt is, stb.; 
az egyetlen, illetve több segédige közül 
az első tölti be az operátor szerepét 

amit állítunk (vár/kicsi/az övé/23) 
tehát az állítmányunk nem ige (alszik, főz, 
esik, huppan, vél, stb.), hanem egy névszó 

egyszerű / folyamatos / befejezett / folyamatos befejezett 
ezzel a segédigével végezzük el a kérdés és 
tagadás műveletét (azaz kérdésben ez kerül 
az alany elé, illetve ehhez kapcsoljuk a ’not’ 
tagadószót 

Példák: 
 
They have been our properties. 
They were our properties. 
They should be twenty-three. 
They can be his. 
They would have been beautiful. 
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Példák: 
 
Have they been our properties? 
When were they our properties? 
Should they be twenty-three? 
Can they be his? 
Why would they have been beautiful? 
stb. 
 
 
 
 
 
b) igei állítmány 
 
állító mondatok: 
 

alany 
állítmány egyéb mondatrészek 

segédigék 
főige 
(cselekvés vagy történés) 

 

They are working  

She has been dancing  

Tom and Jerry can chase  each other all day 

My friend would like  a sandwich 

We used to drive a lot 

It must have been stolen  

The policemen will have been searching for the murderer by tomorrow 

His boss is going to search her before she leaves 

  

a ’not’ tagadószó csak az 
első segédigéhez 
kapcsolódhat 

Tagadó mondatok: 
 
szabály: alany + 1. segédige+not + többi segédige + névszói rész 

 
Példák: 
 
They haven’t been our properties. 
They weren’t our properties. 
They shouldn’t be twenty-three. 
They can’t be his. 
They wouldn’t have been beautiful. 

aktív igemódban a segédigék és az ige együtt, szenvedő/passzív igemódban csak a segédigék mutatják az időt, 
szemléletet, módot, esetenként a személyt is 
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Az igei állítmányú mondatok esetében is ugyanazok a szórendi szabályok érvényesek, mint az igei-névszói állítmányú 
mondatoknál, csak itt a névszói rész helyett ige szerepel.  
 
Kérdő mondatok: szabály: (kérdőszó) + 1. segédige + alany + többi segédige + főige 
 
Are they working? 

Has she been dancing? 

Can Tom and Jerry chase each other all day? 

Would my friend like a sandwich? 

Used we to drive a lot? / Did we use to drive a lot? 

Must it have been stolen? 

Will the policemen have been searching for the murderer by tomorrow? 

Is his boss going to search her before she leaves? 

 
Tagadó mondatok: 
 
They aren’t working. 

She hasn’t been dancing. 

Tom and Jerry can’t chase each other all day. 

My friend wouldn’t like a sandwich. 

We usedn’t to drive a lot. / We didn’t use to drive a lot. 

It mustn’t have been stolen. (csak formálisan tagadó alak, nem a jelentését tekintve) 

The policemen won’t have been searching for the murderer by tomorrow. 

His boss isn’t going to search her before she leaves. 

 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy a mondatszerkesztésnek adott szabályai vannak az angol nyelvben, melyeket be kell tartanunk, de 
hozzátesszük, hogy a mondatszerkesztés előtt már meg kell ismerkednünk a szószerkezetekkel, hiszen mondataink rengeteg 
szószerkezetet tartalmaznak. 
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A szószerkezetekhez kapcsolódnak a névelők, jelzők, prepozíciók használatának, a birtokos szerkezeteknek a szabályai. 
 
Példák szószerkezetekre, melyek tapasztalataink szerint tanulóinknak problémát okoznak, azaz helytelenül fordítják őket, míg meg 
nem tanulják az alapvető szabályokat: 
 
egy jópofa csészében in a funny mug 

jópofa csészében in a funny mug 

a bálban at the bal 

bálban at a ball 

a harminckettedik leghelyesebb királylánynak a táskájából from the bag of the thirty-second/32nd most cute princess 

fogorvosnál at a / the dentist’s 

beszédünk miatt because of our speech 

a beszédünk miatt because of our speech 

 
Milyen sorrendet használna, ha nem látná a magyar szöveget, hanem ki kellene találnia? 
A jelzők sorrendje kötött az angol nyelvben, a magyarban nem feltétlenül: 
 
három izgalmas dél-amerikai kő műtárgy three exciting South American stone artefacts 

néhány üres kerek észak-amerikai arany doboz some empty round North-American golden boxes 

egy nagyon régi skótkockás pamut sál a very old tartan cotton scarf 

csak kevés magyar tokaji bor little Hungarian Tokaj wine 

egy vicces kis kék pettyes műselyem sapka a funny little blue dotted rayon cap 

egy 18-dik századi hímzett zsidó kipa an 18th century embroidered Jewish kippah 
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Egy szószerkezet lehet a mondatban alany, állítmány, tárgy, vagy valamilyen határozó. 
 
A funny little blue dotted rayon cap can be mine. 
Egy vicces kis kék pettyes műselyem sapka lehet az enyém. 
 
Little Hungarian Tokaj wine was taken out of the old Japanese case. 
Csak kevés magyar Tokaji bort vettek ki a régi japán ládából. 
 
Tom and Jerry’s friends must have been in front of the television every Sunday morning to see their two most lovable cartoon 
figures. 
Tom és Jerry barátai minden bizonnyal a televízió előtt ültek minden vasárnap délelőtt, hogy láthassák a két legszeretetreméltóbb 
rajzfilm figurájukat. 


