Klasszikus héber nyelv 4.:
Szintaxis
BBN-HEB11-204
Koltai Kornélia, Biró Tamás

2016. november 30.

Visszajelzés a beadott
házi feladatokkal kapcsolatban

Ismétlés: igeragozás
(ע"ו,  ע"יés ע"ע/gemináták)

A következő hetek menete
• November 30.:

5.2 (subordinate clauses)

• December 7.:

5.3 (additional sentence types)
+ kérdések, visszajelzések a ppt-kel kapcsolatban

• December 14.:

kiselőadások (10 perc / fő + visszajelzések)
ppt-vel/pdf-fel/prezivel

• December ??.:

záró dolgozat (kb. 1,5-2 óra)
(NB: a jom kippurkor elmaradt órát nem pótoltuk.)

Témaválasztás házi dolgozatra:
egymondatos összefoglalás

Témaválasztás házi dolgozatra
Ne egy
té m á ról
hanem
egy
ké r d é s t
Ez a kérdés legyen:
• Pontosan megfogalmazva
• Körülhatárolva

írjanak,
válaszoljanak meg.

A megválaszoláshoz vezető út legyen:
• Pontosan megfogalmazva
• Körülhatárolva
+ Reális

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.
Mára kértem egy emailt, amelynek tárgya a kutatási kérdés.

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?
{ VSO, SVO, SOV… }

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Mózes narratíváiban mi a főmondatok szórendje?

KUTATÁSI MÓDSZER:

1Mózes narratíváiból összegyűjtöm a főmondatokat.

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

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

Egy cikk, dolgozat „hatos szerkezete”
H á t t é r, t é m a
Kutatási kérdés

Módszer
Eredmények
A kérdés megválaszolása

Visszacsatolás

A válasz és annak relativizálása
• Megvan a téma és a módszertan, a kutatási kérdést operacionalizáltuk…
• „Végrehajtottuk a kutatást”:
primér adatok
és
azok elemzése, értelmezése.
• Vajon tudunk választ adni a kutatási kérdésre?
• A lehetséges válaszok halmazának egyik eleme:
 „Igen”
 „42”
 „Petőfi Sándor”

 Legalábbis az általam vizsgált szövegekben
 Hibahatáron belül
 Feltéve, hogy a módszertan alaphipotézise igaz

Hagyományos angol mondattan
Forrás: http://www.thefreedictionary.com/Syntax.htm.
Ez alapján rekonstruálva a gondolkozásmódot.

Állítás = alany (subject) + állítmány (predicate)
The basis of all syntax really begins with the subject and the predicate, both of which
are required to form a complete and logical statement.
The subject is the person or thing that performs or controls an action in a sentence,
while the predicate describes that action.
• Megjegyzéseim:
• A „person or thing that performs or controls an action” valójában az ágens
szemantikai meghatározása.
Nem mindig róla szól az állítás. Pl.: A kertben a fiúk fociznak. Jánosnak fáj a feje.)
És nincs mindig ágens. (Pl.: A virágok a kertben vannak. János kedveli Marit.)
• Nem minden mondat „complete and logical statement”.
Például kérdések, felszólítások, hiányos (elliptikus) mondatok…

Állítás = alany (subject) + állítmány (predicate)
The subject is the person or thing that performs or controls an action in a sentence,
while the predicate describes that action.
• Put in the simplest terms, the subject is at least a noun (or a pronoun
representing a noun), while the predicate is at least a verb. However, the subject
can also include any words that add meaning to the noun or pronoun, such as
determiners or other modifiers (adjectives, adverbs, or phrases acting like them).
(1) My father drives a car to work each day.
Subject: „my father”. Predicate: „drives a car to work each day”
a. Az állítmány nem feltétlenül egyetlen szó, hanem lehet egy szószerkezet is.
Tulajdonképpen a válasz arra a kérdésre, hogy „mit állítunk az alanyról?”
b. Az alany nem feltétlenül egyetlen szó, hanem lehet egy szószerkezet is.
Válasz arra a kérdésre, hogy „kiről/miről állítjuk az állítmányt?”

Állítás = alany (subject) + állítmány (predicate)
c. A magyar nyelvtan szóhasználata szerinti állítmány helyét az ige (verb) veszi át.
Ha úgy tetszik, minden mondat „igei állítmányt” tartalmaz. Mivel az angol esetén
kötelező az ige, ez nem okoz gondot.
d. A magyar nyelvtani hagyomány szerinti „összetett állítmány” névszói része:
az ige/állítmány komplementuma („subject complement” of the verb/predicate).
e. Nem beszélnek tárgyról sem, a szó magyar nyelvtanban bevett értelmében.
A direct object megfelel a magyar tárgynak, de az indirect object a magyar nyelvtani
hagyományban inkább részeshatározó lenne. Annyiban tárgy, hogy az ige után,
prepozíció nélkül áll. Szemantikailag azonban nem érzik (direkt) tárgynak.
f. Nincs határozó. Helyette complement (kötelező) és adjunct (opcionális) bővítmény.

Az állítmány(i rész):

az ige és egyebek

The predicate is, essentially, everything in the sentences that follows the
subject. It is made up of at least one finite verb, the action of which is
performed by the subject.
In addition, the predicate may (but does not always) include:
•
•
•

•

Participles, which are used to form the perfect and continuous tenses;
Direct and indirect objects (if the verb is transitive);
Other complements (which include object complements,
adjective complements, and subject complements); and
Modifiers (if they are not a part of the subject).
http://www.thefreedictionary.com/The-Predicate.htm

A kötelező vonzat és a fakultatív bővítmény
közötti különbség hangsúlyozása
http://www.thefreedictionary.com/Parts-of-the-predicate-Adjuncts.htm

Along with subjects, verbs, objects, and complements, adjuncts
are one of the five main components of the structure of clauses.

A distinguishing feature of adjuncts is that their removal from sentences

does not alter the grammatical integrity and meaning of the sentence.

Kötelező vonzatok (complements)
Érdemes alaposan átnézni még: "Complements" rész alatti példákat a következő oldalon:
http://www.thefreedictionary.com/The-Predicate.htm. Például:

Subject Complements:
(„Alanyi határozó”? Magyar nyelvtanban a névszói-igei állítmány névszói része.)
A subject complement is the information that follows a linking verb to describe,
identify, or rename the subject of the clause. Subject complements can be nouns,
pronouns, or adjectives. Even though they modify the subject, they are dependent on
the verb of the clause and thus are part of the predicate. For example:
Love is a virtue.

(The noun phrase a virtue renames the subject love.)

Her husband took all the credit, but it was she who did all the work.
(The pronoun she re-identifies the subject it.)
You look nice.

(The adjective nice describes the subject you.)

Arnold és Choi, p. 164
A magyar nyelvtanétól eltérő terminológia:

• Simple sentence („egyszerű mondat”):

Figyelem, a tankönyvünk
a hagyományos magyar
nyelvtani terminológiától
eltérő terminológiát használ!

Figyelem, más könyvek megint
más terminológiát használnak!

egy mondategység

• Compound sentence:

több, egymás mellé rendelt mondategység

• Complex sentence:

fölé- és alárendelt mondategységekből áll

Alárendelt mondategységek
(Arnold & Choi 5.2)

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

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

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

Egy szó (pl. főnév, melléknév…)
vagy szókapcsolat (alany, tárgy,
jelző, határozó funkcióban)
helyett egy teljes mondat (vagy
kötőszó + mondat) is állhat.
A kisfiú, akivel találkoztam,
A
kíváncsi kisfiú
A
kíváncsi kisfiú

elolvasta a meseregényt a
könyvtárban.
elolvasta azt, amit kellett, a
könyvtárban.
elolvasta a meseregényt ott, ahol tegnap is jártunk.

Alárendelések fajtái
5.2.1 Főnévi alárendelés:
olyan szerepet tölt be a mondategység, mint egy főnév,

például nominativusi, accusativusi, genitivusi szerepeket.

5.2.2 Feltételes alárendelés
Reális vs. irreális feltétel.

5.2.3 Cél- és eredményhatározói alárendelés
5.2.4 Időhatározói alárendelés
5.2.5 Okhatározói alárendelés

Alárendelések fajtái (folytatás)
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
…
5.2.14

Összehasonlítás
Kivétel
Megszorítás
Intenzivitás
Ellentét, szembeállítás
Circumstancial: körülmények leírása
Megengedő: „causal contrast” (ellentét a logikus következménnyel)
(BT: itt már a szintaxis-szemantika a retorikába hajlik át.)

Diszjunkció (= logikai vagy kapcsolat; vs. konjunkció = logikai és)

Alárendelések fajtái (folytatás, 2)
5.2.13 Alárendelt mellékmondat:
• A (fő)mondat valamely mondatrésze nem egy szó vagy szókapcsolat,
hanem egy teljes mondategység. The store honored the complaints that were less than 60 days old.

• (Jelzői) alárendelés:

The store honored the complaints, which were less than 60 days old.
http://www.kentlaw.edu/academics/lrw/grinker/LwtaClauses__Restrictive_and_Nonrest.htm

• Restrictive (limiting, korlátozó): hozzájárul a jelzett szó pontos kijelöléséhez,
• vs. non-restrictive (non-limiting, nem korlátozó): extra információt szolgáltat.

• Az antecedens, az a főmondati elem, amelyhez a mellékmondat kapcsolódik,
hogyan jelenik meg a mellékmondatban?
• Nominativus, accusativus: אשר, ritkábban - שvagy  זּו,זו
ֺ ,זה.

• Genitivus (incl. prepozíció után), accusativus: אשר, stb., majd szuffixum a fejen.

• Paronomasia: valamely szó megismétlése a fő- és a mellékmondatban.

Házi feladat

Következő órára: olvasandó + házi feladat
1. Átismételni: 5.2 szakasz. Elolvasni: 5.3. szakasz (pp. 186–192).
2. Szemináriumi dolgozatukon dolgozzanak: a hatos szerkezetet gondolják át!

3. Igék: már nincs!
4. Eddigi prezentációkkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, visszajelzések.

5. Az eddig használt bibliai részekben, vagy
más szövegolvasáson olvasott szövegben
• keressen 15 mondatot amelyek példaként szolgálhatnak a
tankönyv 5.2 fejezetében tárgyalt jelenségekre: mondategység-típusokra,
alárendelésekre, mondattípusokra.

Papíron.

Határidő: dec. 5., hétfő, 12:00.

Viszlát jövő szerdán!

