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A mondatrészek fajtái I. 
AZ ALANY ÉS AZ ÁLLÍTMÁNY 
 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc 
 
1. Végezz kutatást! 
Gyűjtsd ki a következő cikkből az alanyokat és állítmányokat! 
A cikket a következő weboldalon is megtalálhatod: www.huszadikszazad.hu 
 
Filmbemutatók 
Az elmúlt fél hónap alatt a filmdömping tűzijátékszerű bravúrokkal lepte meg a 
budapesti publikumot. A tűzijáték sokszor tündérien szép volt, sokszor 
azonban vak volt a töltés, csak durrogott, de semmit se láttunk. 
 
1. HELL MEG A NŐK. Vicki Baum regényéből a legkétségbeesettebb 
erőlködéssel sem lehetett jó filmet csinálni, Simone Simon kitűnő színésznő és 
jók voltak még a tiroli hegyek is. 
 
2. LILIOM. Molnár Ferenc világhírű legendájának főhőse Charles Boyer 
félelmetes és szuggesztív Liliom volt, Madelaine Ozeray (Julika) is sokáig 
emlékezetünkben marad. A többiek belefulladtak Fritz Lang nagyon tehetséges 
rendezésébe. 
 
3. DON JUAN MAGÁNÉLETE. Százszázalékos film, ötvenszázalékos főszereplő. 
Az öregedő Don Juan berzenkedteti kakastollait, de az idő száll és... elég volt 
Douglas Fairbanksból! Ez a világ egyik legszebb filmje lett volna egy Frederic 
Marsh-sal például. Így is jó, de milyen jó: Biró Lajos meséje, Korda Sándor 
rendezése. Azonban az üdvösséghez ezeken felül fiatalság is kell. Don Juan 
fiatalsága, illetve egy fiatal Don Juan! 
 
4. NANA. A gombot hagyták meg Zola kabátjából. Nana itt olyan erkölcsös 
(egy-két kis botlásától eltekintve), hogy akár a Sacre-Coeurbe is felvétethetné 
magát. Anna Sten ragyogó szépségével felülmúlja az utóbbi hetek összes női 
sztárjait. 
 
5. CELLINI. Egy renaissance-szatíra a nagy Cellini szerelmeiről. Nagyon szép 
film. Frank Gordon legalább olyan színész, mint Laughton. 
 

http://www.huszadikszazad.hu/1934-julius/kultura/filmbemutatok�
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7. FOLYIK A TÁNC, FOLYIK A VÉR. Grandiózus revü, amit nem elég egyszer 
megnézni. 
 

Alany Állítmány 
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2. Húzd alá az alábbi mondatokban az alanyt! Határozd meg az alany fajtáját! 
  
 
Megölte valaki magát.  
Valaki kopogott.  
Ki-ki a maga háza előtt söpörjön!  
Ne lépj a fűre!  
Lement a nap a maga járásán.  
Senki sem lehet bíró a maga ügyében.  
A zöld a remény színe.  
Jóból is megárt a sok.  
Megítél a világ.  
Mindenki saját sorsának kovácsa.  
Fehérlik a határ.    
Tévedni emberi dolog.   
Derült égből nem szokott esni.  
Hullámzó vetés közt bújócskázik a fürj.  
Anyám szájából édes volt az étel.  
 


