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Ismétlés: igeragozás ( ו"ע )



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.

Mára kértem egy emailt, amelynek tárgya a kutatási 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


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

HÁTTÉR: A klasszikus és a kései bibliai héber különbsége

TÉMA: Megváltozott a constr. szerkezet funkciója a fogság után?

KÉRDÉS: Mely tankönyvi funkciók találhatók a klassz., ill.a kései héberben?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Kir. 1–5-ben és Eszt. 1–5-ben a constructusos szerk.
tankönyvi kategóriái közül mely funkciókra találunk példákat?

KUTATÁSI MÓDSZER: Kategorizálom a constr. szerk-eket 1Kir. 1–5 és Eszt. 1–5-ben

{ possessive, relationship, gen. obj, gen. subj,… }

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


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.

Mára kértem egy emailt, amelynek tárgya a kutatási kérdés.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



Mondatok:
Arnold & Choi 5. rész



Internet-folklór, 2015



A vicc magyarázata: a mondat 
kétféleképp is elemezhető, két 
különböző jelentéssel. De az 
anyanyelvi beszélőnek csak az 
egyik jut automatikusan az eszébe.

Hogyan fogalmazhatjuk meg
a különbséget?

NB: Nehéz, ugye? De bölcsészként, filoló-
gusként meg kell tanulnunk a szöveggel
kapcsolatos „érzéseinket” megfogalmazni.

Ön egészségesen táplálkozik?

Internet-folklór, 2015



A vicc magyarázata: a mondat 
kétféleképp is elemezhető, két 
különböző jelentéssel. De az 
anyanyelvi beszélőnek csak az 
egyik jut automatikusan az eszébe.

Egyik lehetséges megfogalmazás:

Első értelmezés: módhatározó
Másodi értelmezés: állapothatározó

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?
m
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Internet-folklór, 2015



A vicc magyarázata: a mondat 
kétféleképp is elemezhető, két 
különböző jelentéssel. De az 
anyanyelvi beszélőnek csak az 
egyik jut automatikusan az eszébe.

Másik lehetséges megfogalmazás:

Első értelmezés: igemódosító
Másodi értelmezés: az alanyra  

vonatkozó másodlagos predikáció

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?
Internet-folklór, 2015



A vicc magyarázata: a mondat 
kétféleképp is elemezhető, két 
különböző jelentéssel. De az 
anyanyelvi beszélőnek csak az 
egyik jut automatikusan az eszébe.

Harmadik lehetséges megfogalmazás:

Első értelmezés: fókusz
Másodi értelmezés: topik

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?

Ön egészségesen táplálkozik?

TO P I K

TO P I K

KO M M E N T

KO M M E N TF Ó K U S Z

Internet-folklór, 2015



Egész ≠ részek összessége
Do You Like Broccoli Ice Cream? https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Yes, I do!

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


Egész ≠ részek összessége
Do You Like Broccoli Ice Cream? https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

No, I don’t!    Yucky!

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


A mondat belső szerkezete



Az óra céljai:

• Középhaladó bibliai héber nyelvtan: a szavaktól a szövegig

morfológia

lexikon

szintaxis szöveg

Emlékeztető a 
félév elejéről



Nyelvi szintek

• Hang: [ i ], [ i̝ ], [ i̙ ] [b], [v], [ø:]

• Fonéma: /i/ /b/ /ø:/

• Szótag: i bi ib bib ø:

• Morféma: a legkisebb, jelentéssel bíró nyelvi jel (jel = hangalak + jelentés)

b- ’in’ bokor/bokr- ’bush’ ő  ’he’

• Szó (word): bo ’in him’ bokor bokrok ő

• Szókapcsolat (szószerkezet, szintagma; phrase)

• Mondategység (tagmondat, clause)

• Mondat (sentence / utterance)
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Nyelvi szintek

• Szó (word): bo ’in him’ bokor bokrot ő

• Szókapcsolat (szószerkezet, szintagma; phrase)

bo in him benne három szép bokrot ő

• FŐNÉVI CSOPORT (noun phrase, NP): 
főnév + bővítmények, módosítók, jelzők, névelő
Szerepe a mondatban: alany, tárgy, határozó (esetraggal), stb.

• ELÖLJÁRÓS CSOPORT (prepositional phrase, PP): 
elöljáró + NP Szerepe a mondatban: határozó.

• IGEI CSOPORT (verb phrase, VP): 
ige + vonzatai, bővítményei (tárgy, határozó… de alany nem)
Szerepe a mondatban: alannyal együtt tagmondatot alkot.

Valamint: 
Adverbial Phrase

(AdvP), stb.



Nyelvi szintek

• Szó (word): bo ’in him’ bokor bokrot ő

• Szókapcsolat (szószerkezet, szintagma; phrase)

• Mondategység (tagmondat, clause): alany + állítmány (+ egyebek)

„Három szép bokrot látott” „amikor elhaladtam mellette”

Szókapcsolatok kombinációjából jön létre. Egy elemi állítást („predikációt”) fejez ki.

• Mondat (sentence / utterance): egy vagy több mondategység

Amikor elhaladt
j
mellettük 

i 
, és rájuk

i
nézett

j 
, három szép bokrot

i/k
látott

j 
.”



Forma és jelentés felépítése
elemi építőkockákból

Hangalak Jelentés

Fonológia: /i/ + /b/ + /i/ ---

i.vi

Morfológia: /bokor/ + /-k/ ’bush’ + Plural

bokrok ’bushes’

Szintaxis bokrok + szép ’bushes’ + ’nice’

szép bokrok (A + N  NP) ’nice bushes’

a bokrok szépek (NP + AP  S) ’the bushes are nice’



A mondattani elemzésről



Gestalt



Szintaxis, különböző szempontokból

1. Alany és állítmány egyenrangú 
(míg a tárgy, határozó, jelző nem)

2. Az alany az állítmány egyik 

vonzata (a tárgy, stb. mellett)

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve2.jpg,                        http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve3.jpg



Szintaxis, különböző szempontokból

1. Függőségi viszonyok a mondat szavai között:
Hogyan függenek a mondat egyes szavai egymástól?

állítmány  alany, tárgy, határozó…

alany / tárgy / határozó  jelző…

2. Konstituensek:
Hogyan épülnek fel a szavakból a szókapcsolatok, azokból a mondategységek…?

szó  szókapcsolat  szókapcsolat … mondategység mondat  szöveg

L á s d  a  kö v e t ke z ő  p é l d á ka t !



Mondattani elemzés

A kíváncsi kisfiú elolvasta a meseregényt a könyvtárban.



Mondattani elemzés: függőségi nyelvtan

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve1.jpgg, 
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve2.jpg

Függőségi nyelvtan:
A, Á, T, H, J: egy-egy 
mondatbeli szónak 
felel meg.



Mondattani elemzés: függőségi nyelvtan

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve1.jpgg, 
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve3.jpg

Függőségi nyelvtan:
A, Á, T, H, J: egy-egy 
mondatbeli szónak 
felel meg.

A hagyományos függőségi nyelvtanokat egy
ideig kiszorították a strukturalista-generatív
összetevős fák, de az elmúlt két évtizedben
ismét terjednek (a nyelvtechnológiában).



Mondattani elemzés: összetevős elemzés

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve4.jpg

A szavak szókapcsolatokká
(phrases) állnak össze, azok
nagyobb mondatösszetevőkké,
és így áll össze fokozatosan
az egész mondat.



Mondattani elemzés: összetevős elemzés

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve6.jpg

Az alany, annak jelzője és névelője 
együtt alkotnak egy, itt az alanyi 

funkciót betöltő főnévi csoportot.

Tulajdonképpen a hagyományos 
„ki olvasta el” kérdésre az egész 

csoport a válasz!



Mondattani elemzés: összetevős elemzés (LFG)

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/medve5.jpg

A mondat (S) feje a V összetevő,
amelyhez a finit ige, a mondat
állítmánya kapcsolódik. Az ige
vonzatai (alany, tárgy, határozó)
a V módosítóiként, „testvérei-
ként” megjelenő NP-k (főnévi
csoportok) alatt találhatók.
Például az alanyi NP „a kíváncsi
kisfiú”, melynek feje a „kisfiú”,
módosítója a névelő és a jelző.



Mondattani elemzés: összetevős elemzés
(hagyományos generatív elemzés)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Cgisf-tgg.svg/1280px-Cgisf-tgg.svg.png

Noam Chomsky 
(Syntactic Structures,1 1957) 

híres példamondata, 
amelyet arra szoktak 

példaként hozni, hogy 
„értelmes jelentés” nélkül

is beszélhetünk grammatikus 
mondattani szerkezetről.2

1 Magyarra fordította Zólyomi Gábor.  2 Eredetileg más volt a mondattal Chomsky célja.



Mondattani elemzés: 
függőségi nyelvtan
(hagyományos 
Reed–Kellogg system)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_diagram

a. The young boys really like video games. b. The girls are pleased with the good news.



Mondategységek
(tagmondatok, clauses) (Arnold & Choi 5.1)



Arnold és Choi, p. 164

A magyar nyelvtanétól eltérő terminológia:

• Simple sentence („egyszerű mondat”): egy mondategység

• Compound sentence: több, egymás mellé rendelt mondategység

• Complex sentence: fölé- és alárendelt mondategységekből áll

Figyelem, a tankönyvünk 
a hagyományos magyar 

nyelvtani terminológiától 
eltérő terminológiát használ!

Figyelem, más könyvek megint 
más terminológiát használnak!



Mondategységek (tagmondatok, clauses)

• Egy elemi állítás: valakiről, valamiről (alanyról/topikról) teszünk egy állítást.

alany + állítmány vagy topik + komment

• Egy állítás vagy kettő?

(1)   Sámuel elment, és lefeküdt a helyén.

a. Sámuelről teszünk egy állítást, amely történetesen összetett:

Sámuel [elment és lefeküdt a helyén].

b. Két állítás, amelyek történetesen ugyanarról a személyről szólnak.

[Sámuel
i

elment] , és [ __ 
i

lefeküdt a helyén].

Magyar helyesírás:

 nincs vessző

 van vessző



Mondategységek (tagmondatok, clauses)

• Egy elemi állítás: valakiről, valamiről (alanyról/topikról) teszünk egy állítást.

alany + állítmány vagy topik + komment

• Miből áll az állítás?
• Aki/amiről az állítást tesszük [ alany / topik: vö. (3) ]

• Az állítás, amit róla teszünk (állítmány / komment)

• Igei állítmány vö. (1)

• Névszói, ill. igei-névszói állítmány vö. (2)

• Az állítás ideje, aspektusa, modalitása, stb.: múltbeli? ismétlődő? feltételes? 
kívánatos, ha bekövetkezne? kérdés? Ezeket határozók és mondatmódosítók, 
partikulák, finit ige, szórend vagy egyéb nyelvtani megoldások fejezhetik ki. 

vö (4) és (5)

(1) A kert – virágba_borult.
(2) A kert – tele van virágokkal.
(3) A kertben – sok virág van.
(4) A kert, állítólag / ezután / 

minden évben virágba borult.
(5) A kert boruljon virágba!



Névszói mondategységek (5.1.1)

(a) Az állítmány főnév

Pleonastic pronoun (témaismétlő névmás? kopula?) opcionális

(b) Az állítmány melléknév

(c) Az állítmány participium

(d) Az állítmány elöljárós csoport

Alany+Állítmány: azonosító (az alany természetét, azonosságát jelöli)

Állítmány + Alany: leíró/minősítő (alany minőségét, tulajdonságát írja le)



Igei állítmányt tartalmazó mondategységek     (5.1.2)

(a) Az alany: főnév (tulajdonnév, határozott, határozatlan), névmás

(b) Szórend:

1. Alapszórend: VSO. (Előtte gyakran ו.)     Azonban:

2. Az alapszórend módosulhat:

egy-egy mondatrész (S vagy O) kiemelése a mondat elejére 

(a) Hangsúly, fókusz, stb. az alanyon.

(b) Más alany, mint az előző mondatban.

(c) Hangsúly, fókusz, stb. a tárgyon vagy más mondatrészen.

(d) Költői szöveg ritmusa.

(e) Kérdésre adott válasz kiemelése.

(f) Kérdőszók mozgatása mondat elejére.

Előremozgatás:

ו VSO   ו  S V_O ו  VSO  ו O VS_

VSO-ból SVO vagy OVS: 
a mondat eleji waw már
nem találkozik az igével,
így már nem consecu-

tivumos igealakok!



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. Elolvasni: 5.1-5.2. (pp. 162–186) szakaszok.

2. Házi dolgozat:        (1) kutatási kérdés?            (2) kutatási módszer?

3. Igék: ו"ע י"ע , és ע"ע (gemináta) igék átismétlése (összes törzs).

4. Szabadon kiválasztott bibliai versekből 
• Kiválasztani 15 mondategységet,

• és ezeket elemezze az 5.1 fejezet kategóriái szerint.

• Nominal clause vagy verbal clause? Mi az alany, és mi az állítmány? Milyen szófaj?

• Mi a szórend, és miért az? Van-e valami „érdekes” (pl. pleonastic pronoun, stb.)?

Papíron. Határidő: nov. 28., hétfő, 12:00. 



Viszlát jövő szerdán!


