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Az elsőéves tananyag ismétlése: 

szabályos (erős) igék



Témaválasztás házi dolgozatra



Arnold & Choi 2.3: accusativus



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete



Szintaktikai eset, morfológiai eset

Szintaktikai pozíciók,
Szemantikai funkciók

Szintaktikai
esetek

Morfológiai eszközök

alany nullmorféma (Ø)

állítmány főnévi része
nominativus

morfológiai esetragok (pl. -u, -a, -i)

megszólított

topik / fókusz
accusativus

elöljáró (pl. et)

tárgy

hely[határozó]
genitivus

személyragok (pl. -o, -ah…)

birtokos[jelző]

… … személyes névmások esetei
= ragozott elöljárók

adott pozíció/funkció 
adott szintaktikai esetet kíván

adott szó, szófaj, főnévi csoport adott 
szintaktikai esetet milyen eszközzel fejez ki



Szintaktikai pozíciók,
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tárgyi pozíció 
accusativust kíván.

határozott főnév az accusativusát
et elöljáróval fejezi ki.

Szintaktikai eset,      morfológiai eset (ismétlés)
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Szintaktikai eset,      morfológiai eset (ismétlés)



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

Az accusativus kifejezése:

• Névszók: önmagában áll, morfológiai marker nélkül.
(Protosémi *-a > Ø törlődik kb. az i.e. 2. és 1. évezred fordulóján)

Határozott főnév előtt et .prepozíció (את)

• Személyes névmás: tárgyi szuffixumok az igén ( ...ך-, ה-, ו- )

vagy személyes névmások accusativusa ( ...אותה, אותו )



Szintaktikai pozíciók,
Szemantikai funkciók

Szintaktikai
esetek

Morfológiai eszközök

alany nullmorféma (Ø)
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accusativust kíván.

határozott főnév az accusativusát
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Szintaktikai eset,      morfológiai eset (ismétlés)



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

• 2.3.1 Tárgy (object)

• Iránytárgy (affected): az igével kifejezett cselekvés a már létező tárgyra „irányul”.

• Eredménytárgy (effected): az ige / cselekvés eredményeképp jön létre a tárgy.

• Belső tárgy (internal): a tárgy redundáns, fogalmilag az ige része („biblikus stílus”).

• (Fakultatív) bővítmény: intranzitív ige tárgyat kapva új, tranzitív jelentéssel bővül.

• Kettős tárgy: bár szemantikailag kifejezhetnek mást is, mint a hagyományos tárgy, 

de morfológiai-szintaktikai szempontból mindkét vonzat accusativus/tárgy.

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

„Bizonyíték” arra, hogy valami héberben tárgy/acc. esetben áll: את prepozíció, ha határozott!



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

• 2.3.1 Tárgy (object)

• Kettős tárgy: bár szemantikailag kifejezhetnek mást is, mint a hagyományos tárgy, 

de morfológiai-szintaktikai szempontból mindkét vonzat accusativus/tárgy.

Ha az igének (legalább) három vonzata van, az alany mellett B és C:

magyarul mindig három különböző eset, de angolul és héberül lehet kétszer accusativus!

ָא ַוַ  ְר בִּיק ְֹ ְֹוםַ-ֶ תי ֲע מא םַה  ית)...( שֵׁ לַ-בֵׁ ֵׁ (Gen. 35:15)

And Jacob called the [name of the] place (…) Beit-El. És Jákob a hely [nevé]t elnevezte Bétélnek.

(1) Műveltetés: valaki valakivel valamit csináltat.

(2) Egyéb esetek, például: valaki valamit valamilyenné tesz.

valaki valakinek valamit ad / tanít. 

(De legalábbis valami hasonló:
ugyanis nem אל-את בית van!)

Ajándékozok neki egy könyvet. 
Megajándékozom őt egy könyvvel.

magyarul is lehet 
mindkét vonzat tárgy!

Megjegyzés: a magyar nyelvészetben 
kettős tárgy: Láttam elmenni a vonatot. 



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

• 2.3.1 Tárgy (object)

• Iránytárgy (affected): az igével kifejezett cselekvés a már létező tárgyra „irányul”.

• Eredménytárgy (effected): az ige / cselekvés eredményeképp jön létre a tárgy.

• Belső tárgy (internal): a tárgy redundáns, fogalmilag az ige része („biblikus stílus”).

• (Fakultatív) bővítmény: intranzitív ige tárgyat kapva új, tranzitív jelentéssel bővül.

• Kettős tárgy: bár szemantikailag kifejezhetnek mást is, mint a hagyományos tárgy, 

de morfológiai-szintaktikai szempontból mindkét vonzat accusativus/tárgy.

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

„Bizonyíték” arra, hogy valami héberben tárgy/acc. esetben áll: את prepozíció, ha határozott?



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

ח ַּ֥ ק  תֻּ הו  ָּׁ֖ שא ָֽ ק ההא ְרע ֹֽ ית פַּ ֵּ֥ ב  … és elvitték a nőt [Sárát] a fáraó házába. (Gen. 12:15)

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

Diakrón [történet i ]  nyelvészet i  szempontból :

• Más sémi nyelvekben megfigyelhető, és ezért feltételezhető, hogy létezett 

a proto-sémitől a proto-héberig is:       –a– accusativus kifejezhetett határozót is.

• A bibliai héber utáni korban ez a jelenség megszűnt:     egyes alakok határozószóként 

grammatikalizálódtak (pl. היום ’ma’), egyébként kötelező kitenni az elöljárókat.

• Bibliai H: valószínűleg átmeneti kor, már nincs esetrag, még nem kötelező az elöljáró.

Sz inkrón [ le í ró]  nyelvészet i  szempontból :



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

ח ַּ֥ ק  תֻּ הו  ָּׁ֖ שא ָֽ ק ההא ְרע ֹֽ ית פַּ ֵּ֥ ב  … és elvitték a nőt [Sárát] a fáraó házába. (Gen. 12:15)

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

Diakrón [történet i ]  nyelvészet i  szempont :

• …

Sz inkrón [ le í ró]  nyelvészet i  szempontból :

egy negyedik szintaktikai esetről lenne szó, nem accusativusról: „határozói eset”?

• Főnév: elöljáró nélkül is kifejezhet határozói jelentést.

• Határozott főnév nem kap את prepozíciót.

• Névmás: ragozott elöljáró (pl. בה, בו... ) v. határozószó (pl. שם), nem acc. ( ...,אותה, אותו ).

Diakrón nyelvészet: a nyelvi 
jelenségek időbeli változása.

Szinkrón nyelvészet: pillanat-
felvétel a nyelvi rendszerről.



2.3 Accusativus: az igéhez kapcsolódó főnév esete

• 2.3.1 Tárgy (object)

• 2.3.2 Határozói accusativus: hely, idő, mód, állapot, specifikáció, anyag, eredmény

„Bizonyíték” arra, hogy valami héberben tárgy/acc. esetben áll: את prepozíció, ha határozott?

Az esetrendszerrel rendelkező sémi nyelvekben az accusativus (-a- szuffixum a főnév végén)

valóban sok esetben használatos határozói funkciókban. Azonban a tankönyvi példák nagy

részénél hiányzik az את prepozíció a határozott főnév előtt. (Bár a határozott tárgyat jelző

elöljáró lehet fakultatív, ezekben az esetekben gyakran tilos az (.את Tehát itt a főnév mégsem

tárgyesetben áll? Lehetséges válaszok: (1a) Vagy egy újabb, negyedik eset, (1b) vagy az accu-

sativus egy alfaja szerepel ezekben a példákban, amely nem használja a határozott tárgyi elöljárót.

(2) Nem főnevekről van szó, hanem (főnévi eredetű, de grammatikalizálódott) határozószókról.



Forma (morfológia és szintaxis) vs. jelentés (szemantika)
(ismétlés)

• Adott forma

❖

❖

❖

❖

❖

❖

milyen jelentéseket fejezhet ki?

• Adott jelentést, funkciót

milyen formák fejezhetnek ki?

Eddig: az accusativushoz, 
mint formához, milyen 
jelentések tartoznak?
Most fordítsuk meg az 
irányt: mi fejezheti ki a 
tárgyat, mint funkciót?



Szintaktikai pozíciók,
Szemantikai funkciók

Szintaktikai
esetek

Morfológiai eszközök

alany nullmorféma (Ø)

állítmány főnévi része
nominativus

morfológiai esetragok (pl. -u, -a, -i)

megszólított

topik / fókusz
accusativus

elöljáró (pl. et)

tárgy

hely[határozó]
genitivus

személyragok (pl. -o, -ah…)

birtokos[jelző]

… … személyes névmások esetei
= ragozott elöljárók

tárgyi pozíció 
accusativust kíván.

határozott főnév az accusativusát
et elöljáróval fejezi ki.

Szintaktikai eset,      morfológiai eset (ismétlés)



Tárgy, ami nem accusativus? 
A kötelező vonzatok nyelvenként változnak!

• Arnold & Choi (2003: 13):

[Más esetekben] „the accusative will
appear as the object of a prepositional
phrase, since some Hebrew verbs mark
objects with specific prepositions.”

• Angolul prepozíciónak „tárgya” van.

• Két lehetséges értelmezés:
1. Tárgy = minden (kötelező) vonzat??

2. Akaratlanul hibás gondolatmenet: 
angolul accusativus 
szemantikailag tárgy 

„a héber vonzattal fejezi ki a tárgyat”

segít vki-nek help someone ...לעזר  

ragaszkodik v-hez cling to s.o. ...בדבק

kettéoszt
prevail
uralkodik vki-n

...בבקע   

harcol vki ellen fight someone ...בנלחם

… … ...



Excursus: 
-a directivus (he locativus)



Excursus: -a directivus (he locativus)

• Felvetés: a directivus (locativus, terminativus) -a szuffixuma eredetileg az 

accusativus végződése lett volna. A hagyományos esetrendszerrel rendelkező 

sémi nyelvekben az accusativus valóban kifejezhet hely- és irányhatározót is.

• Javasolt narratíva („tézis”):

1. Az -a suffixum később kopott le, mint az -u és -i szuffixumok.

2. Egyes számban nom. és gen. Ø kontraszt acc. -a-val. De többes számban nom. áll 

szemben acc. és gen. (obliquus) esetekkel.  Redukált, nem stabil esetrendszer.

3. Ezért az accusativus is megszűnik (-a > Ø). Megszűnik az esetrendszer. Azonban…

4. … egyes (irányhatározói) funkciók jelölése továbbra is -a szuffixummal.

Immár önálló (bár nem teljesen produktív) nyelvtani kategória, nem pedig főnévragozás.

1. [a] kevésbé jelölt mgh.
2. Gen.-t jelöli a pozíció.
3. Nom. u>Ø (vö. magyar).
Vö. prefix-ragozások; geez.

Az -a rag jelentésmódosulása: accusativus > locativus.



Excursus: -a directivus (he locativus)

• Ellenvetés: az ugariti nyelvben a három „fő” eset mellett van még két „kisebb” 

(ritka) határozói eset is: locativus és terminativus. Utóbbi funkciója hasonlít a 

héber -a directivuséra, írásmódja pedig -h. Ejtése? (Nem tudjuk. Lehetett -ah?)

A héber -a directivus az ugariti -h terminativus-szal függ össze, nem az acc.-szal? 

• Javasolt narratíva („antitézis”):

1. Proto-ÉN-i sémiben locativus *-ah. (Esetleg acc. -a + határozói -h.) Ugar.-ban: -ah.

2a. Proto-héberben *-ah > -a lekopás (vö. mapiq-hé-t nem ejtik modern héberben).

Véletlen, hogy pont ה mint mater lectionis jelenik meg később a héber írásban.

2b. A héber írásban itt a ה eredetileg nem mater lectionis volt, hanem mássalhangzót 

jelölt. Később lekopott: *-ah > -a, ezért a maszoréták már nem jelölték mapiqkal.

Azonban az ugaritiban ejtették a [h]-t, a héberben a ה csak mater lectionis!



Excursus: -a directivus (he locativus)

• Közbevetés: Más lehetőségeket is figyelembe kell venni. A nyelvtörténeti 

folyamatok gyakran komplexebbek.

• Javasolt narratíva („szintézis”):

1. Eredeti proto-héberben *-u/-a/-i háromosztatú esetrendszer is, locativus *-h is
(az ugariti nyelvhez hasonlóan, ha nem is szükségszerűen pontosan ugyanúgy).

2. Proto-héberben lekopnak a magánhangzó-végződések, eltűnik az esetrendszer.

A locativus *-h (forma és funkció) megmarad, de forma hasonló a Sg3f raghoz.

3. Egyes szomszédos sémi nyelvekben (például óészakarab) megmarad az eredeti 

esetrendszer. Vagy eltűnőfélben van, de az accusativus (forma és alak) még létezik.

4. A proto-héber lecseréli a locativus -h ragját (pl. a Sg3 fem. miatt?) a szomszédos 

sémi nyelv(ek)ből átvett, ott határozói szerepet is betöltő accusativusi -a ragra.

A funkció eredete az ugariti-szerű -h locativus, 
a forma eredete a proto-sémi-szerű -a accusativus?



Az accusativustól az igék felé:

átvezetés



Mondatrészek: alany, tárgy, eszközhatározó…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Tematikus szerepek: ágens, páciens, eszköz…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfival.



Szintaxis (mondattan) Szemantika (jelentéstan)
1

Mondatrészek

Az állítmánynak/igének van

• alanya

• tárgya

• eszközhatározója

• helyhatározója

• időhatározója

• …

Tematikus szerepek

A cselekvésnek van

• ágense („logikai alany”)

• páciense („logikai tárgy”)

• eszköze

• helye

• ideje

• …

1. Pontosabban, szemantikai jelenség a szintaxison, mint a nyelvészet egyik területén belül. 
A szemantika, mint a nyelvészet önálló területe, elsősorban más kérdésekkel foglalkozik.

Melyik tematikus szerepet milyen mondatrésszel lehet/kell kifejezni?



Tematikus szerepek
(Forrás: Kiefer F. (szerk): Strukturális Magyar Nyelvtan 1. Mondattan, Akadémiai Kiadó, 1992, p. 902.)

• Ágens: cselekvő

• Experiens: pszichikai folyamat átélője

• Instrumentum: a cselekvés eszköze

• Jellemzett: tulajdonság, állapot hordozója

• Patiens: hatás, változás elszenvedője
• Természeti erő: önmagától, de önmaga által kontrollálhatatlan módon „működő” szereplő

• Lokális: hely

• Eredmény: záró állapot

• Irány: mozgás végpontja stb. stb.



Egy- és többargumentumú igék

• Intranzitív igék: egy argumentum (S).

Pl. VMI kinyílik

• Tranzitív igék: két argumentum (A és P).

Pl. VKI kinyit VMIT

• Ditranzitív igék: három argumentum pl. ad VKINEK VMIT

• További esetek: pl. dönt VMI mellett

• Nullaargumentumú igék: pl. havazik, esteledik…

Nominativ
nyelvek

Ergativ
nyelvek

S nominativus absolutus

A
P

nominativus
accusativus

ergativus
absolutus

Nominativusnak nevezzük azt az esetet,
amelyet a nom-acc nyelvek intranzitív
igéinek a vonzata és tranzitív igéinek
ágense használ. Accusativusnak stb.



A morfológiáról

(szintén bevezetés az igékhez)



Morfológiai folyamatok

• Produktivitás: (majdnem) bármely szóra, pl. új szavakra alkalmazható
• Produktív: magyar denominatív igeképzés -l és -z képzőkkel

• Nem produktív: magyar -mány, -oda/-öde képzők

Az inflexiós morfológia (szinte) teljesen produktív, 
a derivációs morfológia széles spektrumon mozoghat.

• Héber igetörzsek: produktívan tehető-e át egy gyök egy másik törzsbe?

• Szemantikai transzparencia: jelentés megjósolható az összetevőkből
• franciakulcs vs. francia kulcs

Az inflexiós morfológia teljesen transzparens, 

a derivációs morfológia széles spektrumon mozoghat.

• Héber igetörzsek: attól függ, hogy határozzuk meg egy-egy törzs jelentését.

• Ami (egyáltalán) nem transzparens, az önálló lexikai elem.



Mi az, hogy „igetörzs”?
Avagy: a különböző szótárak eltérő logikája mögött mi húzódik meg?

• Bibliai héber nyelvtanírási hagyomány: igék gyökök szerint rendezve
• Kiindulás: gyök => alapjelentés

• Gyök + törzs => gyök jelentése + az igetörzs jelentései közül valamelyik

• Adott gyök különböző törzsekbe helyezve: mintha igéből igét képeznénk

• Probléma: az egyes törzsek jelentését nehéz szisztematikusan leírni.

• Modern héber nyelvtanírási hagyomány: igék tövek szerint rendezve
• Kiindulás: tő => alapjelentés

• Tő = gyök + törzs

• Törzsek, szinte mint igeragozási paradigmák? (v.ö. latin, francia, olasz, orosz…)

• Adott gyök különböző törzsekben: vagy van szemantikai kapcsolat, vagy nincs.

• Probléma: általában több kapcsolat, mintha alternatív paradigmák lennének.

A jövő heti 
óra célja!



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. Utóolvasás: 2.3 szakasz. Előolvasás: 3–3.1 és 3.3 szakaszok.

2. ה"ל igék: az elsőéves tananyag átismétlése.

3. A feldolgozott bibliai versekben

• Keressen tíz főnevet, amely a tankönyvünk rendszere szerint accusativusban áll.

• Sorolja be ezeket a főneveket az accusativus típusaiba.

Van olyan főnév, amelyik egyikbe se / többe is besorolható?

• Igyekezzen az accusativus minél több típusára példát találni.

Papíron leadva. Határidő: hétfő dél (12:00).



V i s z l á t   j ö v ő   s z e r d á n !


