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Szia!  

 

Ebben a nyelvtani hírlevélben kicsit a mélyvízbe ugrunk és a szórenddel kezdünk el 

foglalkozni. Ez a svéd nyelvtan egyik legmeghatározóbb része és jó, ha már most, 

az elején elkezdjük ízlelgetni. Így lépésrôl-lépésre tanuljuk meg, fedjük fel a titkait 

ennek a nagyon érdekes és izgalmas fenoménnak – természetesen mindennapi 

kifejezéseken keresztül. 

Ha készen állsz, akkor kezdjük is  
 
Jag vet. / Tudom. Ez az állító egyenes szórend: alany + ige. 
Jag vet inte. / Nem tudom. Ez a tagadó egyenes szórend: alany + (elsô) ige + “inte”. 
Azért írom, hogy ”elsô ige,” mert késôbb egymás után fogunk halmozni segédigéket 
és a fôigét. A svéd nyelvtankönyvekbe és nyelvórákon is így találkozunk ezzel, ezért 
már most jó, ha szokjuk, hogy az ”inte” az elsô ige után áll. 
Jag vet inte det. / Nem tudom azt. Itt már tárgy is megjelenik. Még mindig egyenes a 
szórend. 
Ha viszont ki akarjuk hangsúlyozni, hogy ”AZT” tudom, akkor így változik a szórend: 
Det vet jag! / AZT tudom! Fordított szórend, állító mondat. Amit ki akarok 
hangsúlyozni, az a mondat elejére kerül, az alany pedig az elsô ige után azonnal. 
Det vet jag inte. / AZT nem tudom. Az ”inte” eggyel hátrébb szorul, az alany az elsô 
ige után áll. 
A kérdéseket is fordított szórenddel oldjuk meg: 
Vet du (det)? / Tudod (azt)? Eldöntendô kérdés: elsô ige + alany + tárgy 
Vem vet (det)? / Ki tudja (azt)? Kérdôszavas kérdés: kérdôszó + elsô ige + alany + 
tárgy 
A felszólításkor pedig az alanyt elhagyjuk: 
Kom ihåg! / Jegyezd meg! 
Hur säger man ”girl” på svenska? / Hogy mondjuk a “girl”-t svédül? 
Det vet jag inte. / Azt nem tudom. 
Vad heter hon? / Hogy hívják? 
Jag minns inte. / Nem emlékszem. 
Kan du repetera, tack. / Meg tudod ismételni, köszönöm. 
Säg det en gång till, tack. / Mondd ezt még egyszer, köszönöm. 

Nos, akkor ideje gyakorolnod!  

A jövő heti viszont látásig!  

Üdvözlettel, 

A Swency Csapata 


