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Szia!  

Hogy sikerült a múlt heti gyakorlás? Sikerült odafigyelned az ”åka, resa” és a ”gå” közötti 

különbségekre? Van akinek ez gyorsan megy, de sokan vagyunk olyanok is, akiknek kicsit több időbe 

telik ezt automatikusan jól használni.  

Ma egy másik érdekes jelenséggel fogunk foglalkozni – ez a germán nyelveknek egy sajátossága, azaz 

nem csak a svédben van így: amikor a nyelv szerint nincs igazi alany, nincs igazi cselekvő, vagy 

akivel/amivel történik valami, de a nyelvtan miatt muszáj, hogy legyen.  

Ezután pedig néhány elköszönési formát fogunk megtanulni. 

Akkor nézzük is az úgy nevezett „formális alanyt”: 

A svédben (az angolban is) kötelező, hogy legyen egy alany és egy ige a mondatban. Vannak nyelvek, 

mint például a magyar, amelyekben elhagyható az alany. A svéd nem ilyen. Azaz, ha a nyelv logikája 

szerint nincs a történésnek alanya, akkor egy úgy nevezett „formális alanyt” kell a mondatba tenni. 

Az ilyen történések például az eső, a szélfúvás, a havazás, stb.  

Azért magyarázzuk ezt ilyen hosszasan, mert ez könnyen kavarodást okozhat, ugyanis magyarul 

ebben az esetben pont van alany! Az „Esik az eső.” és a „Fúj a szél.” típusú mondatokban „az eső” és 

„a szél” a cselekvő, azaz az alany. A svédben, attól függetlenül, hogy természetesen léteznek a 

szavak: az esô = regnet; a szél = vinden; a hó = snön, stb, a történést azonban ezek nélkül fejezzük ki: 

Det regnar. = Esik az esô. Azaz, szó szerint „Esőzik.”  

Vad det blåser kallt! = Hogy mennyire hidegen fúj a szél!  

Det snöar kraftigt. = Nagyon esik a hó. (Nagyon havazik.) 

Ez a tudás nagyon jól jön, mivel a svédek nagy előszeretettel csevegnek az időjárásról. Ezt azzal 

indokolják, hogy mivel mindig változik, ezért mindig van miről beszélni. A rossz nyelvek szerint pedig 

azért, mert a svédek nem szeretik a konfliktust és az időjárással kapcsolatban könnyen egyetértenek.  

Bármi is az oka, az teljesen biztos, hogy nem kell sok órát svédekkel eltölteni, hogy ez a téma 

előjöjjön. 

Más ilyen szerkezetű mondat:  

Det är varmt ute. = Meleg van odakint.   

Det är klockan 7 på morgonen. = Reggel 7 óra van.  

Det är snart vår. = Hamarosan tavasz van. 
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A 9. és 10. hírlevelekben és leckékben tanult „det finns, det står, det ligger, …” szerkezetekben is a 

„det” formális tárgy. 

Akkor mára ennyit a nyelvtanból. Egy kis beszélgetést is tanuljunk, azaz, hogyan zárunk egy 

beszélgetést svédül.  

A következő mondattal egyértelműen jelezzük, hogy szeretnénk befejezni a beszélgetést és 

elköszönni:  

Då säger vi det! = Akkor ebben maradunk. (Akkor is, ha nem igazán volt semmi megegyezés.)  

Más elköszönéshez kapcsolódó kifejezés:  

Jag måste gå nu tyvärr. = Sajnos, most mennem kell.  

Det var kul att ses! = Jó volt látni! (azaz: beszélgetni, találkozni, időt tölteni együtt) 

Hälsa familjen! = Üdvözlöm a családot! – Szó szerint viszont: Üdvözöld (a nevemben) a családot!  

Ha det så bra! = Minden jót!  

Ha det så trevligt på semestern! = Érezzétek jól magatokat a szabadság alatt! 

Vi ses imorgon! = Holnap találkozunk!  

Vi hörs imorgon! = Holnap hívjuk egymást / beszélünk!  

Jag hör av mig nästa vecka! = Jelentkezem/ Keresni foglak a jövő héten.  

Jó tanulást, üdv, 

A Swency csapata 


