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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.

Jövő hétre: kérek egy emailt, amelynek subjectje a kérdés.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



Példa: bővebben ld. http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf pp. 19-35.

HÁTTÉR: Bibliai héber mondattan

TÉMA: Milyen szerepe van a szórendnek a Héber Bibliában?

KÉRDÉS: Mi a bibliai héber [X definíció szerinti] alapszórendje?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Mózes narratíváiban mi a főmondatok szórendje?

KUTATÁSI MÓDSZER: 1Mózes narratíváiból összegyűjtöm a főmondatokat.

{ VSO, SVO, SOV… }

http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf


Partikulák:
Arnold & Choi 4. rész



A szófajokról (folytatás)

• Sok szó van még egy-egy nyelvben, ami sem ige, sem névszó.

• Meghatározásuk? Nagyon heterogén csoport
• Szemantikai szempontból: nagyon különböző jelentés / funkció,

nehezen meghatározható (külön-külön is, hát még együtt).

• Morfológiai szempontból:

• Nagy részük nem veti alá magát morfológiának, nem ragozható, nem képezhető.

• Egy részük igen. Például személyragokat kaphat: prepozíciók, הנה ,אין stb.

• Szintaktikai szempontból:

• Nagyon eltérő mondattani eloszlás, azaz disztribúció: hol fordulhat elő?

• Nagyon sok különböző mondattani funkció: mit csinál?



Például: ELÖLJÁRÓK

Disztribúció (eloszlás):

• Főnevek előtt:

P + N → PP על יהודה

• Főnévi csoportok előtt:

P + NP → PP

ahol az NP főnévi csoport lehet:

• Főnév névelővel: על המלך

• Constr. szerkezet: על אשת המלך

• Jelzős szerkezet:      על המלך הטוב

• …

Funkció:

• Szintaktikai szinten:

főnévvel (N) vagy főnévi csoporttal
(NP) összekapcsolódva, elöljárós
csoportot (PP) hoz létre, amely utána
határozói pozíciót tölthet be a
mondatban.

• Szemantikai szinten:

entitást kifejező jelentésből az ige
(hely, irány, idő, mód, stb.)
bővítményi szerepét betölteni képes
jelentést hoz létre.

Megjegyzés: ez már a jövő heti 
anyag fogalmi felvezetése is egyben.



Partikulák

• „Partikula” = legyen minden egyéb szófaj, ami nem ige vagy névszó.

• Legfeljebb annyiban alkot egy csoportot, hogy se nem ige, se nem névszó.

• „Valódi szófajok” (pl. elöljárók). Valamint szófajba nehezen sorolható „egyebek”.

• Prepositions: elöljáró (v.ö. magyar névutó)

• Adverbs: határozószó (néha: jobb híján?)

• Conjunction: kötőszó

• Egyebek, például:

• particles of existence, non-existence (אין ,יש)

• mutatószó

• névelő

Legyen „valódi szófaj”, ha 
morfológiai, szintaktikai, 
szemantikai viselkedése 
jól meghatározható.



Partikulák szerepe a mondatban

• „Partikula” = minden egyéb szófaj, ami nem ige vagy névszó

• Prepositions: elöljáró (v.ö. magyar névutó)
• Névszói csoportból (NP) elöljárói csoportot (PP) készít, 

amely (például) határozói szerepet tölthet be a mondatban.

• Adverbs: határozószó
• A határozószó (klasszikus értelemben) önmagában 

tölthet be határozói szerepet.

• Conjunction: kötőszó
• Azonos (vagy különböző) szerepű mondatösszetevőből

készít új (általában az összetevőivel azonos szerepű) mondatösszetevőt.



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. Elolvasni: 4. fejezet (ismét átfutni), majd 5.1. szakasz.

2. Házi dolgozat: a kutatási kérdés meghatározása:

Egyetlen subject-ből álló email a biro.tamas@btk.elte.hu címre!

3. Igék: ו"ע igékkel kapcsolatos elsőéves anyag átismétlése (összes törzs).

4. Szabadon kiválasztott bibliai versekből 

• Összegyűjteni 15 partikulát

• Egy partikula max. háromszor szerepelhet, de eltérő legyen a jelentése, funkciója.

• Elöljárók is, határozószók is, egyebek is.

• Jelentésüket, funkciójukat értelmezni a tankönyvi kategóriák (4 alpontjai) szerint.

Papíron leadva. Határidő: nov. 21., hétfő, 12:00. 

mailto:biro.tamas@btk.elte.hu


Viszlát jövő szerdán!


