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Ismétlés: gutturális igék ragozása



Témaválasztás házi dolgozatra



Témaválasztás házi dolgozatra

Ez a kérdés legyen:

• Pontosan megfogalmazva

• Körülhatárolva

A megválaszoláshoz vezető út legyen:

• Pontosan megfogalmazva

• Körülhatárolva

• Reális

Ne egy témá ról írjanak, 

hanem

egy kérdés t válaszoljanak meg.

De még több lépésben visszatérünk erre.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



Arnold & Choi 3.4: non-finit alakok



Arnold & Choi 3.5: 
Az igei láncolat: waw-consecutivum



Waw-consecutivum

• Igével kell a mondatnak kezdődnie,

kivéve, ha a mondat elé valamit kiemelünk, pl. 3.5.1(e). dependent.

• Igei láncolatban gyakran találkozik az ’és’ jelentésű ו kötőszó az igével:

• Tankönyvünk felfogása: ekkor váltani kell a két igeragozási alrendszer közt.

Konverzív szerep: váltás a másik konjugációs alrendszer jelentéseire

szuffix-konjugáció prefix-konjugáció

+ „the idea of succession”

Az igei láncolat: szöveg = mondatok / igék láncolata

Narratívában vagy másutt: tartalmilag, kronológiailag, 
logikailag vagy másképp egymást követő mondatok /igék:

Mit jelent ez az „idea of succession”? 
Lásd a következő diákat.



Waw-consecutivum

• Igével kell a mondatnak kezdődnie,

kivéve, ha a mondat elé valamit kiemelünk, pl. 3.5.1(e). dependent.

• Igei láncolatban gyakran találkozik az ’és’ jelentésű ו kötőszó az igével:

• Tankönyvünk felfogása: ekkor váltani kell a két igeragozási alrendszer közt.

Konverzív szerep: váltás a másik konjugációs alrendszer jelentéseire

szuffix-konjugáció prefix-konjugáció

+ „the idea of succession”
imperfectum, iussivusperfectum

Az igei láncolat



Waw-consecutivum + imperfectum

• Sequential: időbeli egymásutániság

• Consequential: logikai következmény

• Narratival: elbeszélés elindításaként

• Epexegetical: az előző mondat kiegészítése, bővítése, magyarázata…

• Dependent: (idő)határozói tagmondat után, attól „függő”

Lásd 4. fejezet (pp. 146–149): a we- szócska funkciói / használati- és jelentésmezeje nagyon széles!

Az igei láncolat



Waw-consecutivum + perfectum

• Sequential: időbeli egymásutániság

• Consequential: logikai következmény

• Volitional: kérés vagy parancs

• Apodictic: feltétel után (akkor…), logikai szükségszerűségen alapuló

• Nem-kijelentő módú ige után (succession), 

vagy annak következtében, céljaként (purpose)

Az igei láncolat



Waw conjunctive

• Nem waw-consecutive:

• Valamilyen ok miatt borul a narratív sorrend és a VSO szórend, ezért

• a waw egy főnévhez kapcsolódik, amely az igét megelőzi.

• Az ige morfológiája és szemantikája a waw-consect. nélküli paradigmát követi

• A narratív sorrend és a VSO szórend borul, mert:

• Distinct subject: eltérő alanyok (megváltozik a mondat alanya)

• Simultaneous actions: egyidejű cselekvések

BT: fókusz pozíció: párhuzamos mondatok, kiemelve az alanyok vagy a tárgyak kontrasztját.

• Anterior action: előidejűség – időbeli ugrás
Át v ez e té s  a z  5 .  fe j ez e t b e !

Az igei láncolat megtörése



Arnold & Choi 3.4: non-finit alakok



Az ige morfológiája

Morfológia:

• Derivációs (képzési) morfológia 

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

• Idő/aspektus, mód,         szám, személy (és nem, stb.) szerinti paradigma

• Non-finit alakok: igenevek (participium, infinitivus…)

a cselekvés egészére 
vonatkozó információ

egyeztetés valamely 
vonzattal (pl. alannyal)

De vö. magyar: látom, látok, látlak.

Megjegyzés: ezek fogják majd 
a szintaxisban az igei állítmány

szerepét betölteni.

Megjegyzés: más szerepet
fognak betölteni a mondatban.

I S M É T L É S

Múlt héten: vajon az igetörzsek rendszere 
a derivációs morfológiához tartozik?

Lehetséges érvek: produktivitás és transzparencia.



Az ige morfológiája

Morfológia:

• Derivációs (képzési) morfológia 

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

• Idő/aspektus, mód,         szám, személy (és nem, stb.) szerinti paradigma

• Non-finit alakok: igenevek (participium, infinitivus…)

a cselekvés egészére 
vonatkozó információ

egyeztetés valamely 
vonzattal (pl. alannyal)

De vö. magyar: látom, látok, látlak.

Megjegyzés: ezek fogják majd 
a szintaxisban az igei állítmány

szerepét betölteni.

Megjegyzés: más szerepet
fognak betölteni a mondatban.

I S M É T L É S

Múlt héten: vajon az igetörzsek rendszere 
a derivációs morfológiához tartozik?

Lehetséges érvek: produktivitás és transzparencia.

A MAI TÉMA



Igenevek = non-finit alakok

• Főnévi/melléknévi/határozói igenév: 

Igéből származik: 

• Morfológiailag: igetörzsenként az igei paradigma része: igetörzsek szerint.

• de a főnévi/melléknévi/határozószói morfológia jellegzetességei is 

megjelenhetnek: szám (főnév, melléknév), nem (melléknév), birtokos szuffixum…

• Szemantikailag igeszerű: lehet ágense, páciense, lehet aktív vagy passzív…

• Szintaktikailag főnévi/melléknévi/határozószói funkciókat tölt be a mondatban:

alany: Olvasni jó. tárgy: Szeretek olvasni. 

határozó: Olvasva evett. jelző: olvasó ember



Igenevek = non-finit alakok

• Főnévi/melléknévi/határozói igenév: 

• Morfológiailag: igetörzsenként az igei paradigma része.

• A főnévi/melléknévi/határozószói morfológia jellegzetességei is megjelenhetnek.

• Szemantikailag igeszerű: lehet ágense, páciense, lehet aktív vagy passzív…

• Szintaktikailag főnévi/melléknévi/határozószói funkciókat tölt be a mondatban.

• Non-finit: nem az igei állítmány szerepét tölti be, és ezért nem hordoz 
az egész mondatra vonatkozó információt (idő, aspektus, mód…).

Háttér: idő, aspektus, mód…: az egész mondat jelentésének olyan
összetevői, amelyeket a mondat „feje”, a finit igealak jelenít meg.



Igenevek = non-finit alakok

• Non-finit: nem az igei állítmány szerepét tölti be, és ezért nem hordoz 
az egész mondatra vonatkozó információt (idő, aspektus, mód…). 

• Igéből származik: morfológiailag igetörzsenként az igei paradigma része.

• Főnévi/melléknévi/határozószói funkciókat tölt be a mondatban,
és ezért főnévi/melléknévi/határozószói morfológia jellegzetességei is.

→ Nincs aspektus, nincs mód. (Más nyelvekben: nincs idő se, kivéve elő/utóidejűség).

→ Van akcióminőség (Aktionsart), mert az magának a cselekvésnek a jegye.

→ Nincs személy. (Tárgyi és birtokos szuffixumok: ld. következő diát.)

→ Szám és nem: csak participiumok esetén. Ott sem igei örökség, hanem 
a melléknévi morfológia révén (szuffixumok alakja és funkciója is a melléknévi mintát követi).

Ezért a non-finit igealakokon:



Igenevek = non-finit alakok

• Non-finit: nem az igei állítmány szerepét tölti be, és ezért nem hordoz 
az egész mondatra vonatkozó információt (idő, aspektus, mód…). 

• Főnévi/melléknévi/határozószói funkciókat tölt be a mondatban,
és ezért főnévi/melléknévi/határozószói morfológia jellegzetességei is.

→ nincs aspektus, nincs mód (más nyelvekben: nincs idő se, kivéve elő/utóidejűség)

→ van akcióminőség (Aktionsart), mert az magának a cselekvésnek a jegye.

→ szám és nem: a participiumok esetén a melléknévi morfológia révén.

→ Igeként viselkedik: inf. constr. igei tárgyi szuffixumot kaphat.

És főnévként is viselkedik:

→ alany (ágens) kifejezése genitivus subiectivusszal (pl. inf. constr. + birt. szuff.).

→ tárgy (páciens) kifejezése genitivus obiectivusszal.

Inf. c. ָשְמֵרִני

Sg.1. páciens

Inf. c. ָשְמִרי

Sg.1. ágens

Part. act.: ישראלשומר 

Inf. c.:  ישראלִבְשֹמר



Infinitivus constructus

Főnévi igenév: igéből származik, de főnévi funkciót tölt be.

• Ige => van ágense, páciense. A páciens/tárgy tárgyi szuffixumként jelenik meg.

• Főnév => ágens/alany birtokos szuffixumként jelenik meg.

• Nominal: főnévi használat (pl. nominativusi, genitivusi, stb. szerepekben)

• Temporal: időhatározói használat

• Purpose (célhatározó), 

Result (eredményhatározó) …



Infinitivus constructus

Speciális szerkezetek, kifejezések az inf constructus segítségével:

• Obligation: kötelezettség

gyakran על és ל prepozíciókkal

• Imminence: rövid időn belül beálló esemény (közeljövő)

• Specification: ige módosítójaként és vonzataként

( Például: szeretek olvasni. Nyelvenként változik, hogy mely ige állhat főnévi igenévvel, 

például folytatom az olvasást, de ang. continue reading, de izr. héber ממשיך לקרוא)

V.ö. BH שמר.



Infinitivus absolutus

A sémi nyelvek specialitása.

• Nominal: főnévi használat (pl. nominativusi, genitivusi, stb. szerepekben).

• Emphatic: hangsúlyozás.

• Manner: (mód)határozó.

• Verbal substitute: ige helyett.



Participiumok

Melléknévi igenév: igéből származik, de melléknévi funkciót tölt be.

• Ige => van ágense, páciense (bővítményként megjelenhet)

• Melléknév => nemben, számban egyezik az ágenssel/alannyal.

• Attributive: minőségjelző

• Predicate: állítmány

• Substantive: főnévi használat: minden mondattani szerep, 

amit főnév tölthet be, pl. alany, állítmány, tárgy…

V
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Nomen actionis, sem peula

• Biblia utáni héber (misnai/rabbinikus, középkori, modern)

• Igéből képzett, „teljes értékű” főnevek

• Ugyanúgy igetörzsenként, mint az infinitivusok, participiumok, 

bár kevésbé szabályos.

Qal: qetíla Piel: qittúl

Hifil: haqtala (heqtél)

Nifal: hiqqatlút Hitpael: hitqattəlút

• Lásd a modern héber órán.



Nomen actionis



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. „Átlapozva, átfutva” (!) átolvasni:  4. fejezet (pp. 95–161).

2. Szemináriumi dolgozat

téma pontosítása (ld. fent) + elkezdeni dolgozni rajta

3. Nov. 16.: félév közepi vizsga (nyitott könyv). 

4. Nov. 23.: א"ל נ"פ , és ו"פ : elsőéves anyag átismétlése (összes törzs). 

5. …



Következő órára: olvasandó + házi feladat

4. Nov. 23.: א"ל נ"פ , és ו"פ : elsőéves anyag átismétlése (összes törzs).

5. Az egyszer már szabadon kiválasztott bibliai versekből (okt. 26.)

• összegyűjteni 15 igét (részben a már összegyűjtötteket is lehet)

• non-finit alakokat és waw-consecutivumos alakokat,

• besorolni a tankönyvi kategóriák – 3.4 és 3.5 alpontjai – szerint.

Papíron. Határidő: nov. 14., hétfő, 12:00. 



Viszlát jövő szerdán!


