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A dolgozat fő témája a magyar nyelvtan alapjainak összehasonlítása a kínai nyelv nyelvtan 

alapjaival. A kutatáso három fő részre tagolódik, ezek a főnév, az ige és a melléknév szerepeinek 

összevetése a magyar és a kínai nyelvtanban. A fő kérdés az, hogy a három alapszófaj milyen 

módon van jelen (ha jelen van) a kínai nyelvben.Az eredményeket a meglévő irodalom és 

különböző szövegek összevetésének segítségével  kapjuk meg. A befejező rész bemutatja az 

összevetés eredményeit,valaminta magyar és kínai nyelv hasonlóságait és különbségeit. 

Az összevetések eredményeképpen elmondhatjuk, hogy bár a magyar és a kínai nyelv más-más 

nyelvcsaládból származnak és két teljesen más (aglutináló és izoláló) nyelvtípusról van szó, a két 

nyelvben meglepően sok hasonlóság fedezhető fel 

Kulcsszavak: ige, főnév, melléknév, magyar nyelv, kínai nyelv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE FUNCTION OF THE NOUNS, VERBS AND ADJECTIVES IN THE HUNGARIAN 

AND CHINESE SENTENCES 

 

Author: Edina KOVÁCS, 3rd year (directiobelieber77@gmail.com) 

Supervisor: Mária PÁSZTOR- KICSI, PhD. Professor 

Institution: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian studies, 

Novi Sad 

The paper is concerned with comparison between the basis of the Hungarian and Chinese 

grammar. It has three main points, namely to compare the function of the nouns, the verbs and 

the adjectives in both languages. The main issue is the way in which these three word classes are 

present (if they are present at all) in the Chinese grammar. The results are taken from available 

and reliable resources, and from text comparisons. The last part of the paper shows the outcome 

of the comparison, and shows the similarities and differences between the Hungarian and 

Chinese language. 

As the result of study we can state that in spite of the differences (agglutinative and isolating 

type and different families) in these two languages, there can be also found more unexpected 

similarities between them. 
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