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A mondat színei.
Hogyan tanítsunk szórendet gyerekeknek?*

1. Bevezetés

Előadásom címében az előadás két kulcsszavát kapcsoltam össze: a magyar 
mondat szórendjét alakító szabályokról és a tanítási módszerként javasolt színekről, 
színezésről lesz szó.

Korábbi előadásaim során,1 valamint korábbi írásaimban2 felvázoltam egy olyan 
szórendtanítási modellt, amely segítségére lehet a magyar nyelvet tanulóknak és 
tanáraiknak a szórendi hibák elkerülésében. A készülő modell elsősorban felnőtt 
nyelvtanulókat vesz fi gyelembe – a magyar mint idegen nyelv oktatása azonban 
egyre gyakrabban gyermekkorú nyelvtanulókra is kiterjed. A magyarnyelv-tanítás 
évtizedek alatt kialakult jó gyakorlatait tehát újra kell gondolni a gyermekek nyelv-
oktatása szempontjából. Elkerülhetetlenné vált a szórendtanítási modell „gyerek-
barát” változatának kidolgozása is.

Egy-egy modell megalkotása nem jelenti az abszolút nulláról indulást – min-
den esetben érdemes, és meg is kell keresni az elődök fi gyelemre méltó, előremu-
tató eredményeit. Amikor a gyermekek esetében célravezető szórendtanítás útjait 
kutattam, felhasználtam azokat a módszertani ötleteket, amelyekkel a múlt (XX.) 
századi magyar nyelvkönyvek már sikerrel próbálkoztak. Ezek közül kiemelkedik 
a Színes magyar nyelvkönyv, amelyben a mondatban megjelenő mondatrészekhez 
színek kötődnek. A színhasználat az idézett nyelvkönyvben azonban gyakran nem 
segíti, hanem bonyolítja a megértést, s valószínűleg nem vezetne sikerre gyermekek 
esetében. A színek kézenfekvő segítséget nyújthatnak, ám a gyermekek számára 
olyan színrendszert kell kidolgozni, amely egyértelmű, magától értetődő és könnyen 
megjegyezhető. Előadásomban tehát a már korábban bemutatott szórendtanítási mo-
dellt – az elődök nyomán haladva – színek alkalmazásával próbáltam a gyermekek 
nyelvoktatásában is eredményesen felhasználhatóvá tenni.

1 Utak és módszerek a szórend tanításában (MANYE XVI. 2006, Gödöllő); Elmélet és gyakorlat a szórend 
tanításában (Nyelvelmélet – nyelvhasználat, Budapest, 2007)

2 A magyar nyelv szórendjének egy lehetséges tanítási modellje – kezdő szinten (Hung. Évk. 4 (2003): 52-65; 
Az igekötő szórendi helyes és tanításának kérdései a magyar mint idegen nyelvben (Hung. Évk. 6 (2005): 
56-75. 
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42 NAGYHÁZI BERNADETTE

2. A Szóforgató mint szórendtanítási modell

2.1. A modell releváns szabályai
A bemutatandó modell tehát nem új; két évvel ezelőtt felvázoltam elméleti hát-

terét és legfontosabb szabályait. Annak érdekében, hogy a „gyerekbarát” változat 
érthető legyen, szükségesnek látom a modell legfontosabb szabályait e helyütt is 
bemutatni.

A szórendtanítási modell kezdő szinten négy szabályt épít fel. Kezdetben a 
példamondatok mindössze három szóból állnak, s a háromelemű mondat rögzített 
3. igepozíciója mellett nem kötelező alanyt, és kötelezően betöltött 2. pozíciót tar-
talmaznak, ahol a 2. pozícióban semleges mondat esetén a következő sorrendben 
jelennek meg a szavak: név, nemzetiség, bármilyen melléknév (mint névszói állít-
mány, illetve névszói-igei állítmány névszói része), majd a határozatlan tárgy, illetve 
a mondat határozója.

A mondat négyeleművé bővülése megsokszorozza a mondatvariációk számát. 
Ebben az esetben a semleges mondatban az ige előtti pozícióban meghatározott sor-
rendben jelennek meg a bővítmények – a semleges tartalom megőrzése érdekében. 
A sorrend: határozatlan tárgy, majd a hol?, hová?, honnan? kérdésre felelő határozó, 
majd szinte bármilyen határozó – feltéve, hogy ezek bármelyike szerepel a mondat 
kiinduló szerkezetében –, míg a maradék elem(ek) az ige utáni hangsúlytalan, 4. 
pozícióba kerül(nek).

Nyomatékos mondat esetében a 2. pozíció a nyomatékos elem helye: ide kerül 
a nyomatékos szó (az új információt tartalmazó elem), a tagadott mondatrész, kérdő 
mondatban a kérdőszó, illetve válaszmondatban az arra adott felelet – a maradék 
helye ismét a 4. pozíció.

Amennyiben a mondat időhatározót tartalmaz, ennek a számára megnyitunk 
egy 0. pozíciót is. Mivel az időhatározó egy mondat előtti, egy alany és nyoma-
tékos elem közötti és egy ige utáni pozícióban is megjelenhet a mondatban (Szili 
2006, 160), feltétlenül szükséges a kezdő nyelvtanulók számára olyan mondat-
szerkezetet kiemelni és megtanítani, amelynek a felépítése minden esetben logikus 
és könnyen megjegyezhető. A 0. pozíciót kezdetben a nyomatéktalan időhatározó 
számára tartjuk fenn, majd megnyitjuk egyéb nyomatéktalan elemek, pl. a hely-
határozó számára is.

A modell további esetekre is tartalmaz szabályt, mint pl. az ige elmozdulására a 
rögzített pozícióból, az igekötős igét tartalmazó mondatok speciális eseteire, illetve 
az igekötős főnévi igeneves szerkezetet tartalmazó mondatok sajátos viselkedésére. 
Ugyanígy kiegészítő szabályt ír le a modell az összetett mondatokra is, ám nem új 
szabályokat, hanem inkább a már elsajátított szabályok alkalmazását összetett mon-
datok esetében. A mai előadás ezekre az esetekre nem terjed ki.
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2.2. A színes mondatok bevezetésének megalapozása gyermekek 
magyarnyelv-oktatásának folyamatában
Amikor gyermekek tanításának metodikájáról beszélünk, a legkézenfekvőbb 

szemléltetési eljárás a színek alkalmazása, legyen szó bármilyen tantárgyról, vagy 
annak bármely szegmenséről. A színek megjelenése a szórendtanításban szintén nem 
új felfedezés. Azt azonban, hogy a színek jelentéssel teljenek meg, mire a tényleges 
szórendtanításra sor kerül, tudatos előkészületekkel kell megalapozni. Következetes, 
alaposan átgondolt színvilág felépítésével a tanulók számára ezeknek a színeknek a 
megjelenése magától értetődő lesz a mondatalkotás folyamán. Az első lépést ezen a 
téren a szókincs kialakítása során tehetjük meg. Kezdetben csak két színt alkalma-
zunk: a pirosat és a kéket. Piros színt társítunk a szókincstanításban minden ige (cse-
lekvés) jelölésére, kéket pedig minden névszó számára. Anélkül, hogy magyarázatot 
fűznénk a színek további jelentéséhez, a tanulók szótárában e két színnel jelölhetjük 
ezt a két szófajt. Több módszertani, órai lépésre felhasználhatjuk ezt a két színt: 
lehet pl. óra eleji szókincs-aktivizálási feladat eszköze egy piros színű kártya igék 
gyűjtésére, vagy kék színű kártya a frissen tanult lexika ellenőrzésére, vagy ugyanez 
kérdéssel kiegészítve (Ki? Milyen? stb.) specifi kus szógyűjtési feladat elindítója. E 
két kártya párosításával már kételemű mondatokat is felépíthetünk. Kérdés, miért 
nem kapnak színt a további szófajok. Ha végiggondoljuk, milyen szófajba tartozó 
szavakat tanítunk meg a gyerekeknek a lexikai elemek – nem frazeológiai egységek 
vagy nyelvi panelek – szintjén, arra jutunk, hogy még egy szófajnak van jelentősége, 
mégpedig a határozószóknak (itt, ott, lent, fent, ma, holnap, hétfőn stb.). További 
magyarázat nélkül ezek zöld színt kapnak.

A ragok bevezetése újabb lépést jelent a mondat színeinek továbbépítésében is. 
Egyetlen módszertani lépéssel értelmet nyer a zöld szín: minden ragot viselő – később 
a mondatban határozói vagy tárgyi szerepben megjelenő – szó zöldre színeződik, amint 
a kék névszóhoz sárga ragot illesztünk. Játékos szemléltetéssel mutathatjuk be pl. a 
hol? kérdésre felelő ragok bevezetése közben a névszók „színeváltozását”, ami ismét-
lődhet a további ragok esetében is. Így kapjuk meg a ragozott szólakok kevert, zöld 
színét; egyúttal ezeket elkülöníthetjük a ragot nem viselő szavaktól, szóalakoktól.

HÁZ + BAN  = HÁZBAN

 kék  sárga    zöld

Ha a tanulók már ismerik a hol? kérdésre felelő helyhatározóragot viselő ala-
kokat, ezek jelentését és használatát könnyedén párhuzamba állíthatjuk a helyhatá-
rozószókéval (pl. kint, bent, fent, lent). S ha már eddig eljutottunk, tanulóink készen 
állnak a mondat színeinek megismerésére.

hugarologia_10.indd   43hugarologia_10.indd   43 2009.03.19.   9:22:222009.03.19.   9:22:22



44 NAGYHÁZI BERNADETTE

3. A mondat színei

3.1. A semleges/nyomatéktalan mondat színei
A mondat kiinduló és legfontosabb eleme az ige, amelyhez már korábban hoz-

zákapcsoltuk a piros színt.
A ragtalan névszók, amelyek a mondatban alanyi szerepben állhatnak, az első, 

de nem kötelező pozícióban jelenhetnek meg, kék színnel.
A korábban létrehozott ragozott alakok, amelyek a rag illesztése során váltottak 

kékről zöld színre, a 2. pozícióban jelennek meg, mint a mondat határozatlan tárgya 
vagy határozója.

Négyelemű mondat esetén egyes mondatrészek, a korábban bemutatott válogatási 
sorrendben, egy, az ige utáni, nyomatéktalan pozícióba kerülnek/maradnak. Ennek 
semleges színt adunk, hiszen itt mindenféle mondatrész megjelenhet, alanytól a ha-
tározókig. Mivel a legkézenfekvőbb szín, a minden egyéb színt egyesítő fehér nem 
lenne eléggé fi gyelemfelkeltő, ez a pozíció halványszürke árnyalatot kap. Négyelemű 
mondat esetén egyes mondatrészek, elsősorban az időhatározó (Szili 2006, 160), de 
emellett a helyhatározó is megjelenhet a mondat élén, egy nyomatéktalan pozícióban, 
itt újabb színes helyet kell nyitnunk a mondatot bevezető elem, elemek számára. Mi-
vel itt olyan mondatrészek állhatnak, amelyek semleges mondat esetén is betölthetik 
az ige előtti (zöld) helyet, ezt a pozíciót halványzölddel jelöljük – ezzel utalhatunk 
az itt megjelenő mondatrészek jellegére, valamint nyomatéktalan voltára is.

Az így létrejött színes mondat helyeit akár öt – vagy annál több – szóval is be-
tölthetjük, attól függően, mire terjed ki a tanulók szókincse, grammatikai tudása, 
nyelvi kompetenciája.

3.2. A nyomatékos mondat színei
Már abban az esetben is, ha a mondatunk mindössze három szóból áll, szük-

ségünk lehet nyomatékos mondatok megalkotására is. A nyomatékos mondatok a 
gyermekkorúak számára elsősorban a kérdő- és felelő mondatokat, a tagadást és az 
új információt tartalmazó mondatokat jelentik. Ezek megjelenési sorrendje a nyelv-
tanítási folyamatban szinte tetszőleges – gyakran együtt jelennek meg, abban a pil-
lanatban, amikor a tanulóknak fel kell tenniük az első önálló kérdést. Így tehát már 
a minimális nyelvi kompetenciával rendelkező nyelvtanulók számára is segítséget 
kell nyújtani a mondatépítésben.

A semleges mondatokra kidolgozott szabály nem szorul változtatásra, csupán 
néhány egyszerű kiegészítésre:
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• a kérdő, felelő, tagadó és az új információt hordozó elem a mondat legfon-
tosabb mondanivalója (nyomatékos elem);

• a nyomatékos mondatok fajtáit egyszerű szimbólumokkal érdemes jelölni;
• a mondatnyomatékot viselő szavak kizárólag a 2. pozícióban jelennek meg, 

az ige előtt;
• fontosságukra a mélyebb zöld szín alkalmazásával hívhatjuk fel a fi gyelmet.

3.3. A színes szabályok
E bevezető után végre lássuk, milyen is egy mondat színesben!

0. 1. 2. 3.  4.
(Mikor?)

(Hol?) (Ki?) Mit?
Hol? Mit csinál? Hol? / Hová? / Mikor? / 

Mit? / Kinek? / Kivel? …

(Mikor?)
(Hol?) (Ki?)

? Kérdés
 Válasz

≠ Tagadás
‼ Új inf.

Mit csinál? Hol? / Hová? / Mikor? / 
Mit? / Kinek? / Kivel? …

világoszöld kék zöld/sötétzöld piros szürke

A mondat színei:
0. pozíció: világoszöld – nyomatéktalan idő- és/vagy helyhatározó
1. pozíció: kék – alany
2. pozíció: zöld – semleges mondatban egy bővítmény
sötétzöld – nyomatékos mondatban a kérdő, felelő, tagadó vagy az új informá-

ciót hordozó elem helye
3. pozíció: piros – ige
4. pozíció: világosszürke – egyéb nyomatéktalan bővítmények

4. A Szóforgató oktatóprogram

4.1. Az oktatóprogram koncepciója
A kidolgozás alatt álló oktatóprogram elsősorban gyermekkorú nyelvtanulók 

és tanáraik számára készül. Arra szolgál, hogy – egy viszonylag egyszerű algorit-
mus elsajátítása után – a nyelvtanárok használni tudják a magyar mint idegen nyelvi 
órán a magyar mondat felépítésének szemléltetésére, bevésésére és gyakorlására, 
amennyiben a nyelvoktatás folyamatában a szórend tanítására a tudatos mondatépítés 
módszere mellett döntenek. Előzménye a szintén Szóforgató nevet viselő segédesz-
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köz, amely egy forgatható lapokból álló „könyvecske” a szórend modellezésére.3 E 
segédeszköz továbbfejlesztett, „digitalizált” változata a Szóforgató oktatóprogram, 
így a két eszköz együtt, egymást erősítve, kiegészítve is használható a nyelvórán.

A program már az első óráktól kezdve bevezethető. Helyettesítheti, de még in-
kább kiegészítheti a szóbeli szemléltetést akár már a bemutatkozás interakciójától 
kezdődően. Nem szükséges azonban a Szóforgató oktatóprogram alkalmazása az 
első szinttől az utolsóig; a szintek azonos felépítése, az ismétlődő panelek és lépések 
biztosítják, hogy az oktatóprogram bevezetése a tanítás bármely pontján, a program 
bármely szintjétől kezdődően sikeresen, gördülékenyen történjen.

Az oktatóprogram feltételezi a tanár jelenlétét, segítségét a szabályt bemutató 
és a mintafeladat szakaszban, ám a gyakorlás már önállóan is elvégezhető.

A program követi a Szóforgató szabályainak felépítését, így azzal együtt is 
használható. A Szóforgató egyes szabályainak a programban szintek felelnek meg. 
Minden szint szerkezete három részre osztható:

• Szabály: a szabály levezetése kép segítségével egy példamondat alapján;
• Minta: ugyanannak a mondatnak a felépítése kép és kérdés segítségével (a 

szabály újra felhasználható);
• Gyakorlás: önálló mondatalkotás adott szavakból – önálló munkára alkalmas.
Mindhárom szinten legalább egyszer megjelenik a színes szabály, segíti a sza-

bály rögzülését, az ellenőrzést és a hibajavítást.

4.2. Az oktatóprogram részletes ismertetése
A Szóforgató oktatóprogram a szórendtanítási modell minden szabályára tar-

talmaz majd szemléltető, szabálytanító és -gyakorló lépéseket. Mivel azonban a 
szabályok összefoglaló jellegűek, egy-egy szabályhoz több szint is készül, attól 
függően, miféle mondatrészek jelenhetnek meg abban a mondatszerkezetben. Így 
az oktatóprogram a lehető legtöbb, a tanítás szempontjából releváns mondatrész 
szórendi elhelyezkedését és mozgását be tudja mutatni. A Szóforgató segédeszköz 
a szabályokat a mondatrészek (SUBJECT, ADVERB, VERB, COMPLEMENT) 
megnevezésével írja le; ezek helyett az oktatóprogramban kérdések szerepelnek. E 
kérdések egyértelművé teszik, hogy a program adott szintje milyen bővítményekkel 
kiegészített mondatot mutat be. Egyes pontokon összefoglaló szabálybemutatás tör-
ténik, amelynek segítségével elvonhatjuk a különböző mondatrészeket tartalmazó, de 
azonos szerkezetű mondatokra vonatkozó általános szabályt – azaz visszatérhetünk 
a Szóforgató modelljében leírt általános szabályokhoz.

3 A forgatható lapokból álló Szóforgatót az „Utak és módszerek a szórend tanításában” c. előadásomban 
(MANYE – XVI. Gödöllő, 2006) ismertettem.
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A program kezdőlapja a tanár számára jelent eligazítást: A Szint menüpontra 
kattintva választhatja ki, melyik ponton kezdi a program használatát. Így bármikor 
bármelyik szintre be tud lépni anélkül, hogy folyamatában kellene végigvezetni a 
szabályok kiteljesedését.

Az adott szint egy kezdőlappal indul, ahol látható az adott szabályra jellemző 
főcím, valamint a belépés lehetséges pontjai. Így az adott szintet is bármelyik sza-
kaszban el lehet indítani: kezdhetjük a szabály bemutatásával, a szabály újraalkotá-
sával (ez a mintafeladat is) vagy akár a gyakorlással.

Jelenleg a program két szintje készült el: a 4. (háromelemű mondat helyhatá-
rozóval) és a 6. szint (négyelemű mondat hely- és időhatározóval). A program mű-
ködésének megértéséhez részletesen bemutatom a 4. szint lépéseit.

4.3. A szintek lépéssorai
Amennyiben a tanár egy-egy új szórendi szabály illusztrációjaként kívánja fel-

használni a programot, a SZABÁLY gomb segítségével kezdheti meg a szemléltetést.
Ebben az esetben megjelenik a képernyőn egy kép, majd a hozzá tartozó kérdés, 

végül az arra adott semleges felelet. A képernyő alján megjelenik a mondat kis tégla-
lapokban, amelyek a Szóforgató forgatható lapjaira emlékeztetnek. Ezek alatt jön elő a 
szabály, színesben, s végül ennek megfelelően változik színesre a példamondat is.

A 4. szinten egy kislányt ábrázoló kép jelenik meg, aki láthatóan iskolában van: 
iskolapadban ül és ír. A falon iskolatábla és egy óra látható, amely éppen 8 órát mu-
tat. A kép mellett tűnik fel a kérdés: Hol van Marcsi? A kérdés alatt előtűnik a teljes 
válasz is (ezen a szinten nem cél a sokkal életszerűbb rövid válasz tanítása!): Marcsi 
az iskolában van. A képernyő alján jönnek elő a mondat szavai a Szóforgató lapjai-
hoz hasonló négyzetekben, majd alattuk a színes szabály. Végül a mondat szavai is 
beszíneződnek a szabály színeinek megfelelően.

A válasz:   MARCSI AZ ISKOLÁBAN VAN

A szabály:    KI?   HOL?    IGE

    kék   világoszöld   piros

A SZABÁLY bemutatása után lehetőség van a példamondat újbóli fölépítésére. 
Ez a részfeladat minden szinten a MINTA nevet kapta; egyrészt az ismétlést szolgálja, 
másrészt a tanár ennek segítségével mutathatja be a program gyakorló lépésének hasz-
nálatát. A kép és a – korábban már látott – kérdés megjelenése után a mondat elemei 
tetszőleges sorrendben tűnnek elő a képernyőn. Ezeket az egér segítségével helyes 
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sorrendbe lehet mozgatni. A KÉSZ gombra kattintva elindul az ellenőrzés. Ameny-
nyiben a szórend helyes, a mondat mellett zöld pipa jelenik meg, majd a mondat alatt 
feltűnik a színes szabály, végül a példamondat is a szabálynak megfelelően színeket 
kap. Rossz válasz esetén a példamondat mellett piros X jelenik meg, de a mondat alatt 
feltűnik a szabály, és segíti a helyes szórend megtalálását. A KÉSZ gombra kattintva 
ismét elindul az ellenőrzés folyamata, ami a fent leírt módon zajlik. Minden esetben 
a színes szabály és a beszínesedett, helyes szórendű mondat képe zárja a feladatot.

A szint harmadik részfeladata a GYAKORLÁS. Ennek működése megegyezik a 
mintafeladatban már tapasztaltakkal. A bal felső sarokban a szint fő kérdése látható; a 
képernyő közepén a feladat meghatározása (itt: Alkoss mondatokat!), majd e mellett 
kapott helyet a KÉSZ gomb – ezt az elhelyezést a képernyő mérete indokolja. A cím-
szerűen elhelyezett instrukció alatt soronként, véletlenszerű sorrendben bukkannak elő 
a szóhalmazok, amelyekből az egérrel történő mozgatással helyes szórendű mondatok 
építhetők fel. Mind a jó, mind a helytelen válasz esetén a mintafeladatban látottak sze-
rint történik az ellenőrzés és a javítás. Ha a mondat szórendje helyes (megfelel a ko-
rábban bemutatott szabálynak), a KÉSZ gomb alatt, a mondat mellett zöld pipa jelenik 
meg. Ha a mondat szórendje nem elfogadható, pipa helyett piros x-et látunk, és tovább 
lehet próbálkozni. Amennyiben minden mondat megfelelő szórendet kapott, láthatjuk 
a színes szabályt és a beszínezett gyakorló mondatokat is egyszerre a képernyőn.

Példa a GYAKORLÁS szintjére:
4. szint Hol van? (gyakorlás)

                                             Alkoss mondatokat!                                KÉSZ

 VAN A PARKBAN MARCSI

 ANYA A KONYHÁBAN FŐZ

 A KERTBEN DOLGOZIK APA

 A TÉREN SÉTÁL NAGYPAPA

 A NAGYINÁL EBÉDEL MARCI

Mind a MINTA, mind a GYAKORLÁS lépésében előfordulhat, hogy a képer-
nyőn azonnal a helyes sorrendben jelennek meg a szavak. Ebben az esetben a tanuló 
feladata éppen az, hogy felismerje és megerősítse a mondat helyes szórendjét. Ebben 
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a – véletlenszerűen adódó – helyzetben is megtörténik az automatikus ellenőrzés, 
akkor is, ha a felhasználó nem változtatott a sorrenden, esetleg azonnal a KÉSZ 
gombra kattintott.

5. Összegzés

Gyermekkorú tanulók nyelvoktatása során – ha lehet – még inkább törekedni 
kell az egyszerű, könnyen értelmezhető és átlátható szemléltetésre. Mivel a színe-
ket a tanítás korábbi szakaszában már alkalmaztuk a rendszerezés eszközeként, úgy 
„színezhetjük ki” a mondatot, hogy az a gyermekek számára magától értetődik. A 
színes mondatok szórendi variációit leíró szabályokat tartalmazó táblázat más oktatási 
segédeszköz nélkül is alkalmazható, de kiegészíthető a már korábban bemutatott, a 
felnőttek nyelvoktatásában is hasznos Szóforgató segédeszközzel, a mondattáblázattal 
és a kifejezetten gyermekeknek készülő, szintén Szóforgató nevet viselő számítógépes 
oktatóprogrammal. A játékos oktatóprogram felhasználásával még egy olyan nehezen 
felfogható, száraz nyelvelméleti anyag is, mint a magyar mondatok szórendje, köze-
lebb hozható, élményszerűvé tehető a gyermek nyelvtanulók számára. A bevésésre, 
gyakorlásra javasolt, önálló munkához is alkalmas, drillszerű feladat feloldja az is-
métlődő mondatszerkezetek unalmát, hiszen a gyermek aktív közreműködését kívánja 
meg – és egyúttal más, nyelven kívüli képességeit is fejleszti.
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The colors of the sentence. How to teach sentence structure to children

Teaching Hungarian as a second/foreign language (L2) is no longer limited to adult education but entails 
more and more children in today’s Hungary. Since the number of young learners of L2 Hungarian is 
continuously increasing in the elementary and secondary schools of the country, it is a must for the fi eld 
of L2 Hungarian to develop a new framework for teaching and a new methodology suited to young 
learners. This paper, after introducing the most relevant rules of Hungarian word order, using the latest 
results of Hungarian theoretical linguistics, introduces a new method for the teaching of these rules 
to children. My long years in teaching L2 Hungarian to children has yielded valuable insight into the 
way children learn a language. This paper reveals how the use of specifi c colors in a fi xed order makes 
the rules of Hungarian word order clear, and easy to grasp and handle for young learners. The paper 
also presents the development of a new PC software that would serve the purpose of helping both the 
teachers and the learners of L2 Hungarian to acquire the rules mentioned above.
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