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Az elsőéves tananyag ismétlése



Témaválasztás házi dolgozatra



A félév következő nagy egysége:

igék

(Arnold & Choi 3. fejezet)



A nyelvi jel kombinatorikus jellege

• A világ komplexebb, mint ahány szó van. „Sokkal” komplexebb: új

jelenségeket kell állandóan leírni. Nem létezhet mindenre külön nyelvi jel.

Ezért:

• A nyelv kombinatorikus eszközökkel él:

• Alany + állítmány

• Alany + állítmány + tárgy / határozó

• Főnév + jelző

• stb.

A kép forrása: https://lovelyananta.files.wordpress.com/2015/04/reading1.jpg

A fiú olvas.  
A fiú könyvet olvas.  A fiú fekve olvas.

A sapkás fiú egy piros könyvet olvas fekve.

Gondolom, maguk sem látták 
korábban ez a képet, ezért nincs 

rá külön nyelvi jelük. Mégis le 
tudják írni saját szavaikkal:
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Mit jelent az, hogy igéhez/főnévhez kapcsolódó?

Fej (head) + módosító / bővítmény. Utóbbi lehet:

1. Kötelező vonzat (kötött bővítmény, complement)

• Főnevek: teteje VMINEK, fia VKINEK… (vö. [ház-, üveg-]tető, fiú)

• Igék: ad VKINEK VMIT, dönt VMI MELLETT… (vö. beszélget vmi mellett)

• Intranzitív (csak alany) vs. tranzitív (alany + tárgy) igék (vö. havazik, esteledik)

2. Opcionális módosító (adjunktum, adjunct)

• Főnevek: a legtöbb minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző.

• Igék: tipikusan helyhatározók, módhatározók, stb.

(1) Futok a parkban.
(2) Lefutok 5 kilométert.
(3) Megyek / futok VHOVA.

A fej nyitva hagy egy üres 
elemet, ahova bejön a vonzat, 
nélküle nem teljes a jelentés.

Kiegészíti a fej jelentését, de nélküle 
is teljes lehetne a jelentés.



Az ige – cselekvést, történést, létezés fejez ki…

tehát van / lehet neki

• cselekvője (történője, létezője)

• valaki / valami, akire / amire irányul a cselekvés, történés, létezés

• a cselekvésnek, történésnek, létezésnek helye és ideje

• a cselekvésnek, történésnek, létezésnek belső időszerkezete

• …

logikai alany logikai tárgy

akcióminőség, 
aspektus



Az ige mint a mondat „magja”

mondat

ige

alany tárgy hely idő részeshatározó …

Az ige töve egy absztrakt jelentést
fejez ki. A konkrét jelentéshez ki
kell tölteni a hiányzó elemeket (ki,
mikor, hol, mit, hogyan, kinek…).
Ezek a plusz elemek megjelennek:

- önálló szóként a mondatban,
és / vagy

- az ige morfológiáján.
Néha nem jelennek meg explicit
formában, csak kontextusból
tudható.



Az ige mint a mondat „magja”

mondat

ige

alany tárgy hely idő részeshatározó …

Az ige töve egy absztrakt jelentést
fejez ki. A konkrét jelentéshez ki
kell tölteni a hiányzó elemeket (ki,
mikor, hol, mit, hogyan, kinek…).
Ezek a plusz elemek megjelennek:

- önálló szóként a mondatban,
és / vagy

- az ige morfológiáján.
Néha nem jelennek meg explicit
formában, csak kontextusból
tudható.

egyeztetés 
az alannyal

egyeztetés 
a tárggyal

igeidő
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Az ige mint a mondat „magja”

mondat

a beszélő viszonya

az állításhoz

ige

alany tárgy hely idő részeshatározó …

Az ige töve egy absztrakt jelentést
fejez ki. A konkrét jelentéshez ki
kell tölteni a hiányzó elemeket (ki,
mikor, hol, mit, hogyan, kinek…).
Ezek a plusz elemek megjelennek:

- önálló szóként a mondatban,
és / vagy

- az ige morfológiáján.
Néha nem jelennek meg explicit
formában, csak kontextusból
tudható.

egyeztetés 
az alannyal

egyeztetés 
a tárggyal

igeidő

igemód
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Példák

• Igék vonzat nélkül – havazik, villámlik, sötétedik

• Igék 1 kötelező vonzattal: alany (intranzitív igék) – születik, elalszik

• Igék 2 kötelező vonzattal: alany + tárgy (tranzitív igék) – megeszik…

• Igék opcionális második vonzattal – olvas, eszik…

• Igék 3 kötelező vonzattal: alany + tárgy + részeshatározó (ditranzitív igék) – ad

• Egyéb vonzattípusok – dönt valami mellett

– elmegy valahova

Szabad bővítmények – időhatározó, helyhatározó stb. – mindegyik esetben 
megengedettek. Az ige igeideje kötelezően jelzi is az időbeliséget.



Példák

• Az alany (pontosabban: ágens, a cselekvő) kifejezése:

❖ Önálló szóként jelenik meg a mondatban: János olvas egy könyvet.

❖ Az ige morfológiájában jelenik meg: Olvasok egy könyvet.

❖Mindkét módon megjelenik: Én olvasok egy könyvet.

❖ Egyik módon sem jelenik meg: [Hol van János?] Épp egy könyvet olvas.

• A tárgy kifejezése:

❖ Önálló szóként jelenik meg a mondatban: Látom a fiút.

❖ Az ige morfológiájában jelenik meg: Látlak.

❖Mindkét módon megjelenik: Látlak téged.

❖ Egyik módon sem jelenik meg: [Hol van János?] Nem látom.



Példák

• Az idő kifejezése:

❖ Önálló szóként jelenik meg a mondatban: Holnap elutazom.

❖ Az ige morfológiájában jelenik meg: El fogok utazni.

❖Mindkét módon megjelenik: Holnap el fogok utazni.

❖ Egyik módon sem jelenik meg: [Leszel holnap?] Nem, mert elutazom.

❖ Látszólagos ellentmondás a nyelvtani értelemben vett igeidő (ang. tense) 

és a kifejezett idő (ang. time) között: Mire este hazaérsz, én már elutaztam.

És akkor Petőfi Sándor azt mondta, hogy el fog utazni.

Különböztessük meg az beszéd elhangzásához képesti időt
egy másik viszonyítási ponthoz képest vett relatív időtől.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Bizonytalanság: a beszélő nem biztos az állítás igazságtartalmában

❖ Állítólag István is eljön János bulijába.

A beszélő viszonyát kifejező eszköz: egy szó, az állítólag mondathatározó.

❖ Azt mondják, hogy István is eljön János bulijába, de én nem tudom.

A beszélő explicit módon megállapítja saját bizonytalanságát.

❖ István is eljöhet.

A bizonytalanság az igei morfológiában jelenik meg.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Szükségszerűség: a beszélő szükségszerűnek tartja az állítást

❖ Istvánnak el kell jönnie a buliba.

A beszélő viszonyát kifejező eszköz: segédigés szerkezet.

❖ Biztos, hogy István is eljön János bulijába.

A beszélő explicit módon megállapítja a szükségszerűséget.

❖ El tudod képzelni, hogy István nem jönne el?

Retorikai-pragmatikai eszköz. A beszélő nem vár választ erre a kérdésre.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Eldöntendő kérdés: a beszélő szeretné tudni, hogy igaz-e az állítás

❖ Elmész János bulijába?

A beszélő viszonyát kifejező eszköz: intonáció (ami nélkül kijelentés lenne).

❖ Vajon István ott lesz?

A beszélő viszonyát kifejezi: a vajon szó és az intonáció is.

❖ Szeretném tudni, hogy István ott lesz-e.

A beszélő viszonyát az állításhoz a mondatszerkezet fejezi ki egyedül.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Kiegészítendő kérdés: a beszélő szeretné megismerni az egyik vonzat 

értékét:

❖ Ki megy el János bulijába?

❖ Hova megy István?

A beszélő viszonyát kifejező eszköz: kérdőszó + intonáció.

❖ Jó lenne tudni, hogy ki lesz ott a buliban.

❖ Áruld már el, hogy ki lesz ott a buliban!

Pragmatikai értelemben kérdést kifejező mondatok, bár látszólag 

az egyik kijelentés, a másik pedig felszólítás.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Felszólítás: a beszélő azt szeretné elérni, hogy az állítás igazzá váljon.

❖ Edd meg a spenótot!

A beszélő viszonyát az állításhoz az ige morfológiája (felszólító mód) fejezi ki.

❖ Bárcsak megennéd már a spenótot! 

❖Mikor fogod végre megenni a spenótot?

❖ [Háromig számolok, és addigra] a spenótot megeszed.

❖ A spenótot megenni!

Nem morfológiai, hanem pragmatikai eszközök révén fejezik ki ezek 

a mondatok a beszélő viszonyát az állításhoz. Az ige nincs felszólító módban.



A beszélő viszonya a mondat tartalmához, 

és annak kifejezése különböző eszközökkel

• Irónia: a beszélő nem gondolja szó szerint azt, amit kommunikált.

❖ De rosszul nézel ki!

A beszélő és a megszólított egymáshoz való viszonya és a helyzet, esetleg 

a beszélő hanghordozása alapján a megszólított tudja, hogy a beszélő nem 

gondolja komolyan.

❖ De rosszul nézel ki! ☺

Az emotikon jelzi az olvasónak, hogy a szerző nem gondolja komolyan.

❖ De rosszul nézel ki! … Ne sértődj meg, szívem, már az iróniát sem érted?!

A beszélő utólag teszi explicitté a viszonyát az állításhoz.



Házi feladat



Házi feladat

• Az előző diákon magyar példákkal illusztráltam azt, hogy az ige egy-egy 

kötelező vagy szabad bővítménye, a leírt cselekvés (történés, létezés) ideje, 

valamint a beszélő viszonya a körülírt állításhoz hányféle módon fejezhető ki.

• Válasszanak ki egy bibliai szöveget, és keressenek benne hasonló példákat.

• Gyűjtsenek össze öt mondategységet: egyszerű mondatokat vagy mondatok 

egy-egy részét, amelyek egy-egy ige köré „épülnek”.

• Mutassák be, hogy az ige mely vonzata (alany, tárgy, helyhatározó, idő stb.) 

hogyan jelenik meg (pl. az igén vagy önálló szóként, vagy nem is jelenik meg).

• Nézzék meg, hogy a beszélő viszonya a mondathoz szintén megjelenik-e.



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


