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Visszajelzés a beadott 
házi feladatokkal kapcsolatban



A főnevekkel kapcsolatos 
elsőéves tananyag ismétlése



Az óra céljai:

• Középhaladó bibliai héber nyelvtan: a szavaktól a szövegig

• Az elsőéves tananyag átismétlése

morfológia

lexikon

szintaxis szöveg



Bogyó , Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy 

kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske  varrt.

Hány szereplőt 
említ az alábbi 

mondat?



Bogyó i , Babóca j és Baltazár k korán reggel elindultak a rétre, hogy 

kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske i / j / k / l ? varrt.

Hány szereplőt 
említ az alábbi 

mondat?



Bogyó i , Babóca j és Baltazár k korán reggel elindultak a rétre, hogy 

kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske i / j / k / l ? varrt.



Bogyó i , Babóca j és Baltazár k korán reggel elindultak a rétre, hogy 

kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske k varrt.



A szófajokról és a nyelv szintjeiről…

… avagy „mi az ige”?

… avagy mit utáltam az iskolai nyelvtanórákon?



Általános iskolában azt tanultam, hogy

• „Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj”.

• Az igenevek (főnévi igenév, melléknévi igenév, határozói igenév) 
önálló szófaj.

 Akkor most ige-e: táncolni, táncolva, tánc, táncolás?



Szófajok a nyelvi szintek szerint: az ige…

• Szemantika: cselekvést, történést, létezést fejez ki.

• Szintaxis: a mondatban az állítmányi szerepet tölti be.

• Morfológia:

• Inflexiós (ragozási) morfológia: igeragozási paradigma (conjugation) szerint:

• Idő, mód, szám, személy (és nem, stb.) szerinti paradigmába rendeződik.

• Ezen paradigma részei a non-finit alakok is (igenevek, stb.).

• Derivációs (képzési) morfológia és szóösszetétel: „igeként” viselkedik.



Szófajok a nyelvi szintek szerint: a főnév…

• Szemantika:
• ???

• Konkrét vagy elvont, élő vagy élettelen, stb.

• Szintaxis:
• A mondatban az alany, a tárgy, a birtokos, stb. szerepét töltheti be.

• Morfológia:
• Inflexiós (ragozási) morfológia: főnévragozási paradigma (declination) szerint.

• Derivációs (képzési) morfológia és szóösszetétel: „főnévként” viselkedik.



A nyelvi szintek szerint: 
a főnév határozottsága…

• Szemantika:
• Egy bizonyos entitást jelöl a világban, nem az entitások egy osztályát.

• Szintaxis:
• A mondatban határozott főnévként viselkedik: 

pl. héberben egyeztetés melléknévvel, tárgyként et prepozíció…

• Morfo-szintaxis:
• Határozott névelőt (magy. a, ang. the), határozott klitikumot (héb. ha-) 

vagy határozott végződést (arámi -a, svéd -et) kap.



A főnévragozásról
és a sémi nyelvekről



A magyar 
esetrendszer

Nominativus, accusativus, illativus, 
inessivus, elativus, sublativus, 
superessivus, delativus, allativus, 
adessivus, ablativus, dativus, 
instrumentalis, translativus, 
causalis-finalis, essivus, terminativus, 
distributivus, temporalis, 
distributiv-temporalis, sociativus, 
locativus…

https://lh6.googleusercontent.com/-
u__edOq7Ap0/TW4_gmVdc8I/AAAAAAAAAdA/sJJChK0KVh0/s
1600/fonevek_ragrendszer.jpg



A szanszkrit 
esetrendszer

nominativus (alanyeset)
vocativus (megszólító eset)
accusativus (tárgyeset)
instrumentalis (eszközhat.)
dativus    (részeshat. eset)
ablativus  (határozó eset)
genitivus (birtokos eset)
locativus (helyhat. eset)

http://www.languagesgulper.com/eng/Sanskrit_files
/Sanskrit%20cases.%20Consonant%20declension.jpg



A héber a sémi nyelvek családjában

Egyike a manapság elfogadott csoportosításoknak

Forrás: http://media.tumblr.com/3a1610dad1f160305f7922ccada4e405/tumblr_inline_myfopgy5X71rfle2b.png

h é b e r , 
moabita, 
föníciai,…

déli sémi nyelvek



Akkád (óbabiloni) 
esetrendszer

Nominativus: alanyeset

Accusativus: tárgyeset

Genitivus: birtokos eset

( obliquus = acc + gen. )

Sing. m a s c . fe m .
Nom šarrum šarratum
Acc šarram šarratam
Gen šarrim šarratim

Dualis
Nom šarrān šarratān
Acc+Gen šarrīn šarratīn

Pluralis
Nom šarrū šarrātum
Acc+Gen šarrī šarrātim



Reinhard Stempel, 
Abriss einer historischen 
Grammatik der semitischen 
Sprachen (Peter Lang, 1999),
p. 91. [11.1.Ste.1.]

Masc.:

Fem.:

http://hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=11.1.Ste.1.


Nominativus: 
az önmagában álló főnév esete 

Accusativus:
az igéhez kapcsolódó főnév esete 

Genitivus:
a főnévhez kapcsolódó főnév esete

(obliquus = acc + gen.)

Sing. m a s c .
Nom -u-
Acc -a-
Gen -i-

Dualis
Nom -ā-
Acc+Gen -ay-

Pluralis
Nom -ū
Acc+Gen -ī

V.ö. pl. az akkád, arab, ugariti nyelvekkel.

F O R M AFeltételezett
proto-sémi
esetrendszer



Nominativus: 
az önmagában álló főnév esete 

Accusativus:
az igéhez kapcsolódó főnév esete 

Genitivus:
a főnévhez kapcsolódó főnév esete

(obliquus = acc + gen.)

Sing. m a s c .
Nom -u-
Acc -a-
Gen -i-

Dualis
Nom -ā-
Acc+Gen -ay-

Pluralis
Nom -ū
Acc+Gen -ī

V.ö. pl. az akkád, arab, ugariti nyelvekkel.

FUNKC IÓFeltételezett
proto-sémi
esetrendszer



Nominativus: 
az önmagában álló főnév esete: alany; állítmány névszói része…

Accusativus:
az igéhez kapcsolódó főnév esete: tárgy; határozó (hely, irány, idő…).

Genitivus:
a főnévhez kapcsolódó főnév esete: birtokos; prepozíció után.

(obliquus = acc + gen.)

FUNKC IÓFeltételezett
proto-sémi
esetrendszer



Nominativus: 
az önmagában álló főnév esete: alany; állítmány névszói része…

Accusativus:
az igéhez kapcsolódó főnév esete: tárgy; határozó (hely, irány, idő…).

Genitivus:
a főnévhez kapcsolódó főnév esete: birtokos; prepozíció után.

(obliquus = acc + gen.)

Tankönyvünk 
logikája:

Bár a (bibliai, rabbinikus, modern) héberben 
az esetek morfológiailag nem jelennek meg 
a főnéven, de a funkcióik léteznek.



Bár a (bibliai, rabbinikus, modern) héberben 
az esetek morfológiailag nem jelennek meg 
a főnéven,                       de a funkcióik léteznek.

(Kiegészítés)

T É N Y L E G  n e m  j e l e n n e k  m e g ?

• Az esetek megjelennek, ha nem is  -u-/-a-/-i- esetrag formájában:
• Határozott főnév accusativusa: את prepozíció.
• Személyes névmások accusativusa: אותה, אותו stb. vagy

tárgyi szuffixumok az igén.
• Személyes névmások genitivusa: birtokos szuffixumok.

Valamint: feltételezések arra vonatkozóan, hogy egyes nyelvi jelenségek a bibliai 
héberben az egykori esetragok maradványai lennének, megváltozott funkcióval. Lásd 

követk. 
óránLd. Joshua Blau, Phonology and Morphology of Biblical Hebrew (Eisenbrauns, 2010), pp. 266–270.



Szintaktikai eset,      morfológiai eset

Szintaktikai pozíciók,
Szemantikai funkciók

Szintaktikai
esetek

Morfológiai eszközök

alany nullmorféma (Ø)

állítmány főnévi része
nominativus

morfológiai esetragok (pl. -u, -a, -i)

megszólított

topik / fókusz
accusativus

elöljáró (pl. et)

tárgy

hely[határozó]
genitivus

személyragok (pl. -o, -ah…)

birtokos[jelző]

… … személyes névmások esetei
= ragozott elöljárók

adott pozíció/funkció 
adott szintaktikai esetet kíván

adott szó, szófaj, főnévi csoport adott 
szintaktikai esetet milyen eszközzel fejez ki



Szintaktikai eset,      morfológiai eset

Szintaktikai pozíciók,
Szemantikai funkciók

Szintaktikai
esetek

Morfológiai eszközök

alany nullmorféma (Ø)

állítmány főnévi része
nominativus

morfológiai esetragok (pl. -u, -a, -i)

megszólított

topik / fókusz
accusativus

elöljáró (pl. et)

tárgy

hely[határozó]
genitivus

személyragok (pl. -o, -ah…)

birtokos[jelző]

… … személyes névmások esetei
= ragozott elöljárók

tárgyi pozíció 
accusativust kíván.

határozott főnév az accusativusát
et elöljáróval fejezi ki.



Arnold & Choi 2.1-2.3



2.1 Nominativus: az önmagában álló főnév esete



2.1 Nominativus: az önmagában álló főnév esete

A nominativus kifejezése:

• Főnév: önmagában áll, morfológiai marker nélkül.
(Proto-sémi *-u > Ø törlés kb. az i.e. 2. és 1. évezred fordulóján)

• Személyes névmás: önálló személyes névmásokkal 

( ...אני\אנכי , את, אתה, היא, הוא )

[ valamint: személyragok az igén – nézőpont kérdése ]



2.1 Nominativus: az önmagában álló főnév esete

• Alany (subject)

• Állítmány névszói része (predicate nominative): állítmányi nominativus

• Vocativus („megszólító eset”)

• Nominativusi absolutus (casus pendens)

Kiemelt főnév (főnévi szerkezet) + témaismétlő névmás

(1) Dávid a király.   (2a) Dávid, király vagy.   (2b) Dávid, te vagy a király.   (3) Dávid, ő a király.

(1)

(1)

(2)

(3)



Topik és fókusz

(avagy a magyar nyelv szórendje nem is annyira szabad?)

A gyerek megette a kenyeret. A gyerek ette meg a kenyeret.

A kenyeret megette a gyerek. A kenyeret ette meg a gyerek.

A gyerek a kenyeret megette. A gyerek a kenyeret ette meg.

A kenyeret a gyerek megette. A kenyeret a gyerek ette meg.

Megette a gyerek a kenyeret. * Ette meg a gyerek a kenyeret.

Megette a kenyeret a gyerek. * Ette meg a kenyeret a gyerek.



Topik és fókusz

(avagy a magyar nyelv szórendje nem is annyira szabad?)

A gyerek a kenyeret ette meg, nem az almát.

* A gyerek a kenyeret ette meg, nem a felnőtt.

A gyerek a kenyeret ette meg, a felnőtt pedig az almát.

? A gyerek a kenyeret ette meg, az almát pedig a felnőtt.

* A kenyeret a gyerek ette meg, nem az almát.

A kenyeret a gyerek ette meg, nem a felnőtt.

A kenyeret a gyerek ette meg, az almát pedig a felnőtt.

? A kenyeret a gyerek ette meg, a felnőtt pedig az almát.



Topik és fókusz

• Alapjelentés: F(x,y) : ’x F-ezi y-t’.

A gyerek megette a kenyeret.

• Topik: x-ről azt állítom, hogy F(x,y).

A gyerek — megette a kenyeret (a felnőtt pedig…).

y-ról azt állítom, hogy F(x,y).

A kenyeret — a gyerek megette (az almát pedig…).

• Fókusz: X elemei közül csak x-re igaz, hogy F(x,y).

A GYEREK ette meg a kenyeret (és nem a felnőtt).

Y elemei közül csak y-ra igaz, hogy F(x,y).

A KENYERET ette meg a gyerek (és nem az almát).

kis szünet

„írtó” 
hangsúly



Módosult (másodlagos) jelentésű mondatok:
topik, fókusz, továbbá kérdés, felszólítás, óhajtás stb.

• Alapjelentés  alapszórend (?)

• Módosított jelentés  az adott nyelv

- nem fejezi ki nyelvi eszközzel

- hangtani eszközökkel (hangsúly, intonáció, szünet) fejezi ki

(pl. angol; írásban fennmaradt nyelv esetén nem tudhatjuk!)

- extra morfémát használ

(pl. japán wa topikmarker)

- speciális szerkezetet használ

(pl. angol cleft construction: it is X that…)

- módosított szórendet használ (pl. magyar)



2.2 Genitivus: a főnévhez kapcsolódó főnév esete



2.2 Genitivus: a főnévhez kapcsolódó főnév esete

A genitivus kifejezése:

• Főnév: önmagában áll, morfológiai marker nélkül.
(Proto-sémi *-i > Ø törlés kb. az i.e. 2. és 1. évezred fordulóján)

A főnév előtt status constr.-ban álló nomen regens.

• Személyes névmás: birtokos szuffixumok a nomen regensen ( ...ך-, ה-, ו- ).



2.2 Genitivus: a főnévhez kapcsolódó főnév esete
A constructus-os szerkezet kifejezhet:

• Possessive: birtoklás

• Relationship: családi-társadalmi viszony

• Gen. subjectivus: alanyi genitivus (1)

• Gen. objectivus: tárgyi genitivus (2)

(1) Az oroszlán simogatása veszélyes.

(2) Az oroszlán simogatása veszélyes.

(1) ָשְמׅרי inf. constr. + főnévi birtokos szuffixum

(2) ָשְמֵרׅני inf. constr. + igei tárgyi szuffixum

• Attributive: jelzői használat (gen. qualitatis)

• Specifikáció: tekintethatározói genitivus

• Cause: okhatározói genitivus

• Purpose: célhatározói genitivus

• Means: eszközhatározói genitivus

• Material: anyagnév

• Measure: mennyiség

• Explicative: „magyarázó” (tulajdonnevek)

• Superlative: felsőfok

Sok funkcióban héber constr. szerk. = magyar szóösszetétel.



A birtokviszony kifejezése a bibliai héberben

• Constructus-os szerkezet

(B.T. magánvéleménye: a szerepét a szóösszetétellel is vessük össze.)

• לְ  (V.ö.: a dativus és a genitivus „közelsége” sok nyelvben, pl. a magyarban.)

הלחמיבית ישי לְ ראיתי בן הנה  (1Sám. 16:18)
„…íme, láttam a bettlehemi Jisáj fiát/a fiát a bettlehemi Jisájnak…”

• Kései Bibliai Héber (LBH):  שלמהֶשל  מטתוהנה (Énekek Éneke 3:7)
„Íme Salamon ágya / az ágy, amely Salamoné…”

Klasszikus BH ašer + le… > LBH še… + le… > rabbinikus (misnai) héber korban šel



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

Az accusativus kifejezése:

• Főnév: önmagában áll, morfológiai marker nélkül.
(Proto-sémi *-a > Ø törlés kb. az i.e. 2. és 1. évezred fordulóján)

Határozott főnév előtt et .prepozíció (את)

• Személyes névmás: tárgyi szuffixumok az igén ( ...ך-, ה-, ו- )

vagy személyes névmások accusativusa ( ...אותה, אותו )



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

• 2.3.1 Tárgy (object)

• Iránytárgy (affected)

• Eredménytárgy (effected)

• Belső tárgy (internal)

• (Fakultatív) bővítmény

• Kettős tárgy: bár szemantikailag kifejezhet mást is, mint a hagyományos tárgy, 

de morfológiai-szintaktikai szempontból két vonzat is accusativus/tárgy.

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

„Bizonyíték” arra, hogy valami héberben tárgy/acc. esetben áll: את prepozíció, ha határozott.



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. (Újra) elolvasni: 2.1-2.3 szakaszok.

2. Melléknevek, névmások, elöljárók: az elsőéves tananyag átismétlése.
Valamint: ismételni a főnévragozást (birtokos szuffixumokat).

3. A mára kiválasztott, feldolgozott 10 bibliai versből

• az összegyűjtött és elemzett főneveket:

• besorolni az Arnold & Choi 2.1 és 2.2 szerinti kategóriákba.

• van olyan főnév, amelyik egyikbe se / többe is besorolható?

• ha szükséges, akkor rövid magyarázat is. 

• Papíron leadva. Határidő: hétfő dél (12:00). 



Viszlát jövő szerdán!


