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Igeidő, igeaspektus,
akcióminőség, igemód

Az ige morfológiája
Morfológia:

• Derivációs (képzési) morfológia

ISMÉTLÉS

Múlt héten: vajon az igetörzsek rendszere
a derivációs morfológiához tartozik?
Lehetséges érvek: produktivitás és transzparencia.

• Inflexiós (ragozási) morfológia: igeragozási paradigma (conjugation):
• Idő/aspektus, mód,
a cselekvés egészére
vonatkozó információ

• Non-finit alakok:

szám, személy (és nem, stb.) szerinti paradigma
egyeztetés valamely
vonzattal (pl. alannyal)

Megjegyzés: ezek fogják majd
a szintaxisban az igei állítmány
szerepét betölteni.
De vö. magyar: látom, látok, látlak.

igenevek (participium, infinitivus…)

Megjegyzés: más szerepet
fognak betölteni a mondatban.
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Az ige kötelező és fakultatív bővítményei
Az ige szemantikája: vonzatok/szerepek/bővítmények/módosítók
+ belső szerkezet
• A „cselekvés, történés, létezés” szerkezete:
Valaki

valahol

valamikor

ÁGENS

HELY

IDŐ

• Időszerkezet:
• Külső időszerkezet
• Belső időszerkezet

valamit tesz

valakivel

valami segítségével…

PÁCIENS

ESZKÖZ...

a mondat elhangzásának pillanata

múlt
referenciapont
a narratívában

„maj d me ge sze gette a ke nye rét ”

múlt idő
utóidejűség („jövő-a-múltban”)

ismétlődő

tellikus
lezárult

jövő
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Az ige / mondat időszerkezete
• Külső időszerkezet:

igeidő

A mondat / megnyilatkozás elhangzásának pillanatához
vagy más referenciaponthoz képest.

• Belső időszerkezet:

aspektus (a szó tág értelmében)

aspektus
inflexiós morfológiával kifejezve?
a nézőpont felől?

akcióminőség
derivációs morfológiával kifejezve?
belső, inherens tulajdonság?

Az ige / mondat időszerkezete
• (Külső) idő: „cselekvés, történés, létezés” végbemenetelének időpontja
• Abszolút idő:

a beszédidőhöz (ST), azaz a megnyilatkozás elhangzásához képest

• Relatív idő:

a diskurzus referenciapontjához (RT) képest

• Eseményidő (ET) viszonya ST-hez, RT-hez: időbeli megelőzés? átfedés? bennfoglalás?
Például:

múlt idő: ET < ST
A múltban kezdődött, de még tart:

• Aspektus (igeszemlélet):

előidejűség: ET < RT
ET magában foglalja az ST-t.

a „cselekvés, történés, létezés” belső időszerkezete.

• Akcióminőség: lexikai (derivációs morfológiai eszközökkel kifejezett) aspektus.
Lásd még: Bartos Huba: http://bartos.web.elte.hu/ba/Aspektus.pdf

Az ige / mondat időszerkezete
• (Külső) idő: „cselekvés, történés, létezés” végbemenetelének időpontja
• Aspektus (igeszemlélet): a „cselekvés, történés, létezés” belső időszerkezete
csavar

• perfektív (befejezett, lehatárolt, „oszthatatlan”)

megcsavar

• progresszív (folyamatban lévő)
• iteratív (ismétlődő)
• mozzanatos
• stb. stb. stb.

RT

épp csavar…
csavargat
csavarint

Megjegyzés: sok, egymást
részben átfedő elnevezés
létezik. Nyelvenként más és
más érdekli a nyelvészeket.

• imperfektív (folyamatos, lezáratlan, „osztható”)

• Akcióminőség: lexikai és derivációs morfológiai eszközökkel kifejezett aspektus.
Lásd még: Kiefer Ferenc: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_656_jelenteselmelet/ch12.html

Aspektus: a mondat belső időszerkezete
• Szituációs aspektus: az esemény belső tulajdonságai
(az ige inherens, lexikai tulajdonsága)
• [+/-telikus]
Telikus: inherens végponttal bíró,
az esemény patiensének határolt helyvagy állapotváltozásával járó szituációk.
• [+/-tartós]

• Nézőponti aspektus: az esemény kívülről szemlélve
(mondatszintű tulajdonság:
valahogy jelölni kell)

Forrás és javasolt olvasmány: É. Kiss Katalin: A nézőponti aspektus jelölésétől a szituációs aspektus jelöléséig.
VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, 2004. URL: http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/ekiss-ho.rtf.

Néhány megjegyzés
1. Az esemény belső (inherens) tulajdonsága
a.
b.
c.
d.

a nézőpont tulajdonsága

János megette az almáját.
János meg fogja enni az almáját.
Én [János] most megeszem az almámat.
János épp eszegette az almáját [amit utána meg is
evett], amikor…
e. János [csak] eszegette az almáját [de nem ette meg].

ugyanaz az
esemény, eltérő
nézőpontokból
szemlélve
eltérő esemény,
mert inherens
tulajdonságában
tér el a fenti
eseménytől

(1a) vs. (1b): egymástól időben eltérő nézőpontok.
(1a) vs. (1c): egymástól a beszélő személyében eltérő nézőpontok.
(1a) vs. (1d): az esemény eltérő részét (végpont vs. közbülső pont) kiemelő nézőpontok.

Néhány megjegyzés
2. Valamit inflexiós vagy derivációs morfológia fejez-e ki – miért fontos?
 Lexikai elem: egy [hang]alak és egy jelentés önkényes (nem megjósolható) párosítása.
 Ha egy derivációs morfológiai folyamat nem vagy csak mérsékelten produktív: új lexikai
elemet hoz létre, mert nem megjósolható, hogy a folyamat eredménye létezik a lexikonban.
 Ha egy derivációs morfológiai folyamat nem vagy csak mérsékelten transzparens: új lexikai
elemet hoz létre, mert nem megjósolható a folyamat eredményének a jelentése.
 Egy produktív és transzparens inflexiós morfológiai folyamat nem hoz létre új lexikai elemet.

 Inflexiós morfológia (például igeragozás = konjugáció) olyan jelentések kifejezésére
használható, amelyek produktívan és transzparens módon alkalmazhatók:
 … így pl. „nézőponthoz kapcsolódó jelentések” kifejezésére: beszélő (szám, személy [1a-c]),
beszéd és esemény időbeli viszonya (nyelvtani idő, tense [1a-b]), nézőponti aspektus [1a-d]…

Igeidő, igeszemlélet, akcióminőség
• Három, szorosan összefüggő fogalom. A pontos határok nyelvenként,
nyelvcsaládonként, iskolánként és nyelvészenként gyakran változnak.
• Egy meghatározás (http://www.glottopedia.org/index.php/Aktionsart):
The category of tense [= igeidő] describes the temporal situation of an action
relative to the moment of utterance or some other temporal point of orientation.
Grammatical aspect [= igeszemlélet] concerns the viewpoint from which a
situation is viewed.
Aktionsart [= akcióminőség], by contrast, relates to the inherent temporal
structure of a situation as determined by the predicate and the context.

Igeidő, igeszemlélet, akcióminőség
• Egy másik meghatározás (Waltke és O’Connor, pp. 346-348):
The category of tense [= igeidő]: „morphological phenomena that locate a
situation in the course of time”.
„Grammaticalized time reference is called tense.” (p. 458)
Grammatical aspect [= igeszemlélet]: „morphological phenomena that describe
the contour of action/a situation in time” => distinguished through conjugation.

Aktionsart [= akcióminőség]: „morphological phenomena that describe
the kind of action/situation a verb refers to” => distinguished through stems.
És még egy megközelítés:
• Aspektus szűkebb értelemben: inflexiós morfológiával kifejezett aspektus (belső időszerkezet).
• Akcióminőség:
derivációs morfológiával kifejezett aspektus (belső időszerkezet).

Igeidő, igeszemlélet, akcióminőség –

Biró Tamás
összefoglalása

Az ige/mondat által kifejezett cselekvésnek, történésnek, folyamatnak

• vannak időbeli tulajdonságai: múlt, jelen, jövő, előidejűség, stb.
osztható, ismétlődő, pontszerű, telikus, stb.

• és egyéb tulajdonságai is:

állapot vagy cselekvés; jár-e eredménnyel; stb.

Ezeket a tulajdonságokat
• hordozhatja a szótő / gyök
• módosíthatja a derivációs morfológia (igekötő, képző… igetörzs?)
• módosíthatja az inflexiós morfológia (igeidő, igeaspektus)

• módosíthatja a mondattani környezet (időhatározó, módhatározó, stb.)

Igeidő, igeszemlélet, akcióminőség –

Biró Tamás
összefoglalása

Az ige/mondat által kifejezett cselekvésnek, történésnek, folyamatnak

• vannak időbeli tulajdonságai: múlt, jelen, jövő, előidejűség, stb.
osztható, ismétlődő, pontszerű, telikus, stb.

• és egyéb tulajdonságai is:
Ezeket a tulajdonságokat

állapot vagy cselekvés; jár-e eredménnyel, stb.
Nyelvenként változik, hogy mit milyen eszközzel fejez ki.
Nyelvészenként változik, hogy ki mit hogyan nevez.

• hordozhatja a szótő / gyök
• módosíthatja a derivációs morfológia (igekötő, képző… igetörzs?)
• módosíthatja az inflexiós morfológia (igeidő, igeaspektus)

• módosíthatja a mondattani környezet (időhatározó, módhatározó, stb.)

[ nyelvenként változó eszközök ]
• Lábjegyzet, amely illusztrálja azt, hogy nyelvenként változhat,
mely eszközökkel fejezik ki az ige/mondat egyik vagy másik tulajdonságát.
• Egyúttal illusztráció a nyelvészet lexikális szemantika c. területéhez is.

• Mozgást kifejező igék: mit fejez ki a tő: irányt vagy formát?
Forma:
megy
visz

gurul

Irány: lefelé
le + megy
 ירד+ qal
le + visz
 ירד+ hifil
le + gurul

felfelé
fel + megy
 עלה+ qal
fel + visz
 עלה+ hifil
fel + gurul

Akcióminőség (Aktionsart)

Javaslat: az igetörzsek, mint
(derivációs) morfológiai eszközzel
kifejezett „akcióminőség”.

• Waltke és O’Connor, p. 350:
1. Voice:

active,

passive,

2. Type of movement/activity:

fientive,

stative

3. Contour of movement/activity:

transitive,

intransitive

4. Causation:

causative, resultative/factitive, declarative

5. Double-status action:

reflexive,

reciprocal,

middle

tolerative

Akcióminőség (Aktionsart)

Javaslat: az igetörzsek, mint
(derivációs) morfológiai eszközzel
kifejezett „akcióminőség”.
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active,

passive,

2. Type of movement/activity:

fientive,

stative

3. Contour of movement/activity:

transitive,

intransitive

4. Causation:

causative, resultative/factitive, declarative

5. Double-status action:

reflexive,

reciprocal,

middle
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+ ami tényleg aspektus/akcióminőség: frequentative (piel kapcsán), iterative (hitpael kapcsán)

Modalitás
„a beszélőnek a mondat valóságtartalmához való viszonya, ill. azok a nyelvi
eszközök, amelyekkel ezt kifejezi”
(pl. http://www.kislexikon.hu/modalitas_a.html)

• Aletikus modalitás:
- „lehetséges, hogy X”
- „szükségszerű, hogy X”

• Episztemikus modalitás:
- „tudom, hogy X”

- „nem lehetséges, hogy X”
- „nem szükségszerű, hogy X”
ismereteink alapján szükségszerű-e
- „lehetséges, hogy X”

• Deontikus modalitás:
- „kötelező, hogy X”

• Stb.

l o g i ka i l a g s z ü k s é g s z e r ű - e

- „nem tudom, h X-e”

kö t e l e z e t t s é g f e n n á l l - e
- „megengedett, hogy X”

- „állítólag [azt mondják, hogy] X”

- „tilos, hogy X”

…
- kérdések, felszólítások, óhajtások, reális/irreális feltételezések, stb.

TMA = tense, mood, aspect

(vagy más sorrendben)

• Igemód: kijelentő mód, feltételes mód, felszólító mód, kötőmód…
• Igenem: aktív, passzív (valamint mediális)

• Igemód, igeidő, igeaspektus:
• A világ nyelvei általában ebből a háromból valamit kifejeznek a (finit) igén.
• Valamilyen nyelvi eszközzel: affixumok, összetett igeidők, stb.
• Nyelvenként változik, hogy mit, hogyan, milyen részletességgel fejeznek ki,
milyen kategóriákat különböztetnek meg, stb.
Ha
valamely
nyelvben
nyelvtani
(grammatikalizálódott) eszközök nem
• Ez a három-négy sok esetben összekapcsolódik:
állnak rendelkezésre, akkor is kifejezhető:
• Például előidejűség és múlt idő és befejezett aspektus.

• Például múlt idő és irreális feltételes mód.
• Sémi nyelvekben „sok a kavarás”.

határozószóval,
mondatmódosítóval,
körülírással, stb. Megint más esetekben
az adott jelentést nem fejezzük ki explicit
módon, de az adott kontextusban a
mondat csak így értelmezhető.

TMA = tense + mood + aspect
múlt
régmúlt

felszólítás
jövő

tiltás

közeljövő
közelmúlt
mostanáig tartó
kijelentés

irreális reális
feltétel feltétel

óhajtás

parancs

megengedés felszólítás

folyamatos

befejezett

múlt

jövő

jelen

befejezett

folyamatos

tiltás
… és ezek igazából nem feltétlenül egy-egy dimenziós fogalmak külön-külön sem…
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óhajtás

parancs

megengedés felszólítás
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… és ezek igazából nem feltétlenül egy-egy dimenziós fogalmak külön-külön sem…

Állítólag a magyar igeragozás rendszere egyszerű
Három igeidő van: a beszéd elhangzásának idejéhez képest mikor?
Na de:
• Képzeld, mit történt velem ma reggel. Épp mentem a suliba, amikor
ott áll a buszmegállóban egy pofa. Rám néz, de nem szól egy szót sem.
Akkor azt mondom…

elbeszélő jelen

• Majd ha megetted a spenótot, akkor kapsz sütit.

előidejűség a jövőben

• Kisfiam, megeszed a spenótot!

parancsoló modalitás

Arnold & Choi 3.2: aspektusok
Arnold & Choi 3.3: igemódok
Va j o n a b i b l i a i h é b e r „ a s p e k t u s o k ” é s „ m ó d o k ” m e n n y i r e i l l e s z ke d n e k
a z e d d i g e l m o n d o t t e l m é l e t i ke r e t b e ? Vá l a s z j ö v ő ó r á n .

A sémi nyelvek jellegzetes igeragozási paradigmái
Szuffix-konjugáció
• Perfectum?
• Múlt idő?

Prefix-konjugáció
• Imperfectum?
• Jövő idő?

Csak az alakra utaló
elnevezések, és nem
foglalnak állást a jelentés,
funkció tekintetében

A sémi nyelvek jellegzetes igeragozási paradigmái
Szuffix-konjugáció
• Perfectum?
• Múlt idő?

Prefix-konjugáció
• Imperfectum?
• Jövő idő?

Változik nyelvenként, nyelvváltozatonként,
nyelvtörténeti korszakonként
+ kicsit ez is, kicsit az is.

Az aspektus
• lat. aspectus: ’rátekintés’  ad: ’-ra/-rá’ – spectare: ’szemlél’
• mondatszemantikai kategória, „a mondat belső időszerkezete”
(Kiefer, Aspektus és akcióminőség, különös tekintettel a magyar nyelvre, 2006)

• a bibliai héberben:
a coniugatio (igeragozás) jelöli  ld. perfectum, imperfectum

A perfectum történeti kialakulása és definíciója
• feltehetőleg egy proto-sémi statívból fejlődött ki az i. e. III-II. évezred
nyugati sémi nyelveiben (arab, héber, arámi, geez, stb.).
Ez a feltételezett statív alakilag és jelentésileg is hasonlíthatott az
akkád statív alakokhoz.
• „kívülről tekint egy szituációra, úgy tekintvén rá, mint egy komplett
egészre… amely időben nem meghatározott” (ArnoldChoi)

A perfectum jelentései
• Befejezett, teljes, egész (a „cselekvés stb.” eleje és vége is megragadva)
• (idővonatkozás: egyszerű múlt, befejezett jelen, régmúlt)

• Statív (körülmény, helyzet, állapot)
• (idővonatkozás: jelen)

• Megtapasztalás, tapasztalat (attitűd, észlelés)
• (idővonatkozás: jelen)

• Retorikai jövő (= prófétikus perfectum, jövőbeni „cselekvés stb.” megtörténtként)
• (idővonatkozás: jelen, jövő)

• Proverbiális (= gnómikus perfectum, „cselekvés stb.” mint általános igazság)
(idővonatkozás: jelen, jövő)

• Performatív (beszéd által végrehajtott cselekvés)
• (idővonatkozás: jelen)

A perfectum jelentései

(BT javaslata)

• (idővonatkozás: egyszerű múlt, befejezett jelen, régmúlt)

• Statív (körülmény, helyzet, állapot)

Perfectum
aspektus

• Befejezett, teljes, egész (a „cselekvés stb.” eleje és vége is megragadva)

• (idővonatkozás: jelen)
• (idővonatkozás: jelen)

Bizonyosság
episztemikus modalitás

• Megtapasztalás, tapasztalat (attitűd, észlelés)

• Retorikai jövő (= prófétikus perfectum, jövőbeni „cselekvés stb.” megtörténtként)
• (idővonatkozás: jelen, jövő)

• Proverbiális (= gnómikus perfectum, „cselekvés stb.” mint általános igazság)
(idővonatkozás: jelen, jövő)

• Performatív (beszéd által végrehajtott cselekvés)
• (idővonatkozás: jelen)

Az imperfectum történeti kialakulása és definíciója
• Proto-héber (i. e. II. évezred vége):
• yaqtul-u (kijelentő mód, imperfectum)
• yaqtul-a (kötőmód)
• yaqtul

(jussivus)

• yaqtul

(praeteritum)

 szó végi magánhangzók lekopásával alaki egybeesés történik
(ez magyarázhatja az imperfectum széles használati körét)

• „belülről tekint egy szituációra, amely folyamatban van” (ArnoldChoi)

Az imperfectum történeti ki- és átalakulása
• Feltételezett „proto-héber” állapot:
kijelentő mód, imperf.
*yaqtul-u

praeteritum

jussivus

kötőmód

*yaqtul

*yaqtul

*yaqtul-a

imperfectum

jussivus

cohortativus

yiqtol

yiqtol

(yi)qtola

• Klasszikus bibliai héber

• Kései bibliai héber
Misnai/rabbinikus héber
[ Középkori héber ]
Modern (izraeli) héber

jövő idő
yiqtol
(felszólító jelentéssel is)

Az imperfectum jelentései
• Jövő (időegyeztetés jelentősége)
• Szokásos, ismétlődő (rendszeres ismétlődés; proverbiális konnotáció)
• (idővonatkozás: jelen és múlt )

• Folyamatos (egyidejűség, folyamatban levés)
• (idővonatkozás: jelen)

• Feltételes, esetleges
(a cselekvés más tényezőktől függ: feltételes, megengedő, parancs-tiltás)
• (fordításban: segédigék, idővonatkozás: jelen és jövő)

• Praeteritum (’áz, terem után)
• (idővonatkozás: múlt)

Az imperfectum jelentései

• (idővonatkozás: múlt)

Imperfectum Feltételes
Igeidő
aspektus
modalitás

• Jövő (időegyeztetés jelentősége)
• Praeteritum (’áz, terem után)

• Szokásos, ismétlődő (rendszeres ismétlődés; proverbiális konnotáció)
• (idővonatkozás: jelen és múlt )

• Folyamatos (egyidejűség, folyamatban levés)
• (idővonatkozás: jelen)

• Feltételes, esetleges
(a cselekvés más tényezőktől függ: feltételes, megengedő, parancs-tiltás)
• (fordításban: segédigék, idővonatkozás: jelen és jövő)

A módok a bibliai héberben
• Három mód fejezi ki az „akarást”, melyek egymástól függetlenül alakultak ki:
• Jussivus
• Imperativus
• Cohortativus

• Funkció szerint alkotnak egy osztályt, nem morfológiai hasonlóság alapján
• Morfológiai sajátosságok gyors áttekintése

A jussivus jelentései
• Parancs (felsőbbrendű alsóbbrendű felé, amely/aki mint A jelenik meg)
• Szándék, akarat (alsóbbrendű felsőbbrendű felé, amely/aki mint A jelenik meg)
• Áldás (Isten a jussivus A-a)
• Tiltás („negatív” parancs/kívánság, főként ’al tiltószóval)

A cohortativus jelentései
• Elhatározás, döntés (szándék kifejezése)
• Kívánság
(vágy kifejezése – nem csak a beszélő elhatározásán múlik a cselekvés kivitelezése)

• Figyelmeztetés, buzdítás (egymás buzdítása, bátorítása, T/1.)

Mellékmondatban használatos, ún. kötőmódot kifejező yaqtula alakból alakulhatott ki:
’akarom, hogy menjünk’ > ’hogy menjünk’ > [nosza] ’menjünk’

Az imperativus jelentései
• Parancs (azonnali cselekvésre felszólítás; kérés, kívánság is)
• Megengedés, engedély, beleegyezés
(a kontextusban megelőzi: a [későbbi] imperativus címzettjének aktuális kérése,
amelyre belegyező, megengedő válaszként „hangzik el” az imperativus)

• Ígéret (az imperativus címzettjének tett ígéret imperativusba csomagolva)

Házi feladat

Következő órára: olvasandó + házi feladat
1. Elolvasni/újraolvasni: 3.3–3.4–3.5 szakaszok (pp. 60–66–83–94).
2. Nov. 5.: szemináriumi dolgozat

cím és témamegjelölés (egy bekezdés) – emailben.
3. Nov. 16.: félév közepi vizsga (nyitott könyv).

4. Nov. 9.: gutturális igék: elsőéves anyag átismétlése (összes törzs).
5. …

Következő órára: olvasandó + házi feladat
4. Nov. 9.: gutturális igék: elsőéves anyag átismétlése (összes törzs).
5. Az egyszer már szabadon kiválasztott bibliai versekből (okt. 26.)

• A múlt hétre összegyűjtött 15 ige közül
• a finit és nem vav-val kezdődő igéket
(ha túl sok ige kerül azonos mód/aspektus kategóriába, valamint
a vav-os és non-finit alakok helyett keressenek további igéket a szövegükből)

• besorolni aspektus és mód szerint
(a tankönyvi kategóriák – 3.2-3.3 alpontjai – szerint)
Papíron.

Határidő: nov. 7., hétfő, 12:00.

Viszlát következő alkalommal!

