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Visszajelzés 

a beadott házi feladatokkal és 

a negyedévi zh-val kapcsolatban



Ismétlés: א "ל és ו"ע 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.

Jövő hétre: kérek egy emailt, amelynek tárgya a kutatási kérdés.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



A kérdés három szintje

1. Milyen (tágabb / szűkebb) téma érdekel engem?

• Miért érdekel engem? Személyes motiváció (önismeret fontos, de nem tartozik másra)

• Miért érdemes ezzel foglalkozni? Tudományos indok, társadalmi haszon

2. Mi az a kérdés, amit meg szeretnék válaszolni?

Jól megfogható legyen. Javaslat: 

1. Hipotézis bizonyítása vagy cáfolata (= eldöntendő kérdés: igaz-e, hogy…);  vagy

2. Olyan kérdés, amelyre a lehetséges válaszok halmaza előre meghatározható

+ A kérdés minden szava jól definiált fogalom

3. Mi az a kérdés, amit meg tudok / meg fogok válaszolni?

• A rendelkezésre álló idő, eszközök, könyvtár, anyagi források… figyelembevételével



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.

Jövő hétre: kérek egy emailt, amelynek TÁRGYA a kutatási kérdés.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



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

• eloszlás, azaz disztribúció: hol fordulhat elő?

• 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 ֶיש) (ֵאין ,

• mutatószó

• névelő

Legyen 

„valódi szófaj”, 

ha morfológiai, 

szintaktikai és 

szemantikai 

viselkedése jól 

meghatározható.



Partikulák szerepe a mondatban

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

• Preposition: elöljáró (vö. magyar névutó)

• Névszói csoportból (NP) elöljárói csoportot (PP) készít, 

amely (például) határozói szerepet tölthet be a mondatban.

• Adverb: határozószó

• A (klasszikus értelemben vett) határozószó önmagában tölt be határozói szerepet.

• Conjunction: kötőszó

• Azonos (vagy különböző) szerepű mondatösszetevőkből

készít új (általában az összetevőivel azonos szerepű) mondatösszetevőt.



Partikulák szerepe a mondatban

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

• Preposition: elöljáró (vö. magyar névutó)

• Névszói csoportból (NP) elöljárói csoportot (PP) készít, 

amely (például) határozói szerepet tölthet be a mondatban.

• Adverb: határozószó

• A (klasszikus értelemben vett) határozószó önmagában tölt be határozói szerepet.

• Conjunction: kötőszó

• Azonos (vagy különböző) szerepű mondatösszetevőkből

készít új (általában az összetevőivel azonos szerepű) mondatösszetevőt.

PP  P + NP

X  X + conj + X

Szintaktikai funkció:
hogyan jönnek létre 
kisebb egységekből 
nagyobb összetevők



A mondattani elemzésről:

különböző nézőpontok



Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)



Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)
• A tudományos paradigmák 

mint különböző „nézőpontok”

• A tanulás mint a másik 

nézőpontjának a megértése



Milyen színű ez a ruha?

• Fehér és arany?

• Kék és fekete?

Késhegyre menő viták világszerte 
az interneten 2015-ben.

Ld. például itt: 
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/
feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami
_nem_stimmel_az_agyaban./

Nem mindig lehet „megtanulni” 

a másik nézőpontját?

http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami_nem_stimmel_az_agyaban./


Szintaxis, különböző szempontokból (1):

az alany és az állítmány viszonya

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

A mondat = az alany és az állítmány kapcsolata
„valamiről, valakiről valamit állítunk”

A mondat = az állítmány és vonzatai (alany, stb.)
„valaki valahol valamikor valamivel valamit tesz”



Szintaxis, különböző szempontokból (2):

szintek: szavak vagy szókapcsolatok?

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 !

Függőségi nyelvtan:
mondat = (1) szavak, 
és (2) a szavak közti 

hierarchikus viszonyok

Frázisstruktúra (összetevős) nyelvtan:
a mondat szókapcsolatokból épül fel



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 
szó a mondatban, 
köztük hierarchia.

Alany és állítmány 
egyenértékű



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 
szó a mondatban, 
köztük hierarchia.

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

Állítmány 
a mondat feje



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.

Összetevős elemzés: 
minden szó a fa alján 
van, egyenértékűek.

Alany és állítmány 
egyenértékű



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?” rákérdezésre 

az egész csoport a válasz!

Összetevős elemzés

Állítmány 
a mondat feje



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.



Tanulság

• (Mint oly sok mindenre az életben) 

egy mondatra is sok nézőpontból lehet rátekinteni, pl.:

✓ Alany: egyenragú az állítmánnyal, vagy annak egyik vonzata?

✓ Szavak közötti hierarchia vagy szókapcsolatok közötti hierarchia?

• Különböző iskolák, különböző fogalmi és elméleti keretek léteznek:
pl. hagyományos magyar, hagyományos angol, 

strukturalista, ilyen-olyan generatív elméletek, stb. stb. stb.

• Egy-egy szerző vagy tudja, vagy nem, és vagy explicitté teszi, 

vagy nem, hogy ő hogyan gondolkodik egy mondatról.

• Hogy megértsük őt, tisztáznunk kell magunk számára az ő nézőpontját.



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. Utóolvasás: 4. fejezet felületesen átfutva. Előolvasás: 5.1. szakasz.

2. Házi dolgozat: a kutatási kérdés meghatározása:

Egyetlen tárgyból álló email a biro.tamas@btk.elte.hu címre!

3. Igék: ע"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. 27., hétfő, 12:00. 

mailto:biro.tamas@btk.elte.hu


Viszlát jövő szerdán!


