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Ismétlés: igeragozás



Arnold & Choi 2.4, 2.6-2.7



2.4 Értelmező (adpozíció)

• Szemben a constructus-os szerkezettel,

status absolutus (leadword, alaptag) 
+ 

status absolutus (adposition, értelmező)

• egyeznek nemben, számban, határozottságban

• azonos szintaktikai funkció

• azonos referencia a külvilágban

• fordítás: gyakran melléknévvel vagy módosító mellékmondattal



2.4 Értelmező (adpozíció)

Constructus-os szerkezet Értelmezős szerkezet Mellékneves szerkezet

Főnév status constructus-ban
+ 

Főnév status absolutus-ban

Főnév status absolutus-ban
+ 

Főnév status absolutus-ban

Főnév status absolutus-ban
+ 

Melléknév

Az alaptag és a módosító
nem egyezik.

Az alaptag és a módosító egyezik
nemben, számban, határozottságban (és esetben).

Az alaptag és a módosító
referenciája a külvilágban: 

két különböző entitás.

Az alaptag és a módosító referenciája a külvilágban: 
ugyanaz az entitás, amelyet az alaptag meghatároz, és a 

második szó tovább „finomít” (vagy „módosít”).

A szerkezet e két entitás közötti 
viszonyt írja le: például 

birtokviszonyt birtokos jelzővel.

A két szó azonos szintaktikai 
funkciót tölt be a mondatban: 

például egyszerre alany/tárgy/stb.

A melléknév a főnév 
minőségjelzője.



2.4 Értelmező (adpozíció)

• 2.4.1 Species: az értelmező az alaptag alkategóriája

• 2.4.2 Attributive: az értelmező az alaptag minőségjelzője

• 2.4.3 Material: az értelmező az alaptag anyagát határozza meg

• 2.4.4 Measure: az alaptag szám/mennyiség, amennyi az értelmezőből 
van (cf. genitivus partitivus)

• 2.4.5 Explicative: az alaptag az értelmező kategóriáját határozza meg

Utóbbi kettő esetén az értelmező és az alaptag sorrendje megfordulhat.



2.6 Határozottság

• Főnév (főnévi szerkezet) BH-ben

• határozatlan (indefinite, indeterminate):

nincs névelő (vagy néha ehad/ahat számnévvel)

• határozott: (a) határozott névelő, (b) birtokos szuffixum, 

(c) constructus-os szerkezetben, (d) tulajdonnév.

• A határozottság jelölése: nem teljesen azonos magyarral, angollal, ivrittel



2.6 Határozottság

• A határozottság jelölése: nem teljesen azonos magyarral, angollal, ivrittel

• Referential: a diskurzusba már beemelt (ismert) elemre hivatkozás

• Vocative: megszólítás

• Egyes tulajdonnevekkel

• Solitary: egyedi 

• Generic: általános fogalom

• Demonstrative: rámutatás (deixis, deiktikus szerep)

• Possessive: a tulajdonosa már ismert a diskurzus során



2.7 Számnevek

• Tőszámnév (cardinal), sorszámnév (ordinal)

• Határozott és határozatlan számnevek

• Sokszorosítás (multiplication)

• „Szétosztás” (distribution)



Genezis 17: Ábrahám körülmetélése



Gen. 17.

ןא ל-ַוְיִהי ַאְבָרם בֶּ ר ֵאָליו  -ִתְשִעים ָשָנה ְוֵתַשע ָשִנים ַוֵיָרא ְיהָוה אֶּ ֹּאמֶּ ַאְבָרם ַוי

ה  ב.ֵאל ַשַדי ִהְתַהֵלְך ְלָפַני וְֶּהֵיה ָתִמים-ֲאִני ְתָנה ְבִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך ְוַאְרבֶּ ְואֶּ

דאֹוְתָך  דִבְמאֹּ לג.ְמאֹּ רֱאֹלִהיםָפָניו ַוְיַדֵבר ִאתֹו -ַאְבָרם ַעלַוִיפֹּ ֲאִני ד.ֵלאמֹּ

ת-ְולֹּאה.ִהֵנה ְבִריִתי ִאָתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ִשְמָך ַאְבָרם  -ִיָקֵרא עֹוד אֶּ

ְתָך ו.ְנַתִתיָךֲהמֹון ּגֹוִים -ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהם ִכי ַאב דְוִהְפֵרִתי אֹּ ד  ִבְמאֹּ ְמאֹּ

תז. ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְמָך ֵיֵצאּוּוְנַתִתיָך ִתי אֶּ ְבִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך ּוֵבין ַזְרֲעָך -ַוֲהִקמֹּ

יָך  ָתםַאֲחרֶּ רֹּ יָךֵלאֹלִהיםִלְהיֹות ְלָך ִלְבִרית עֹוָלםְלדֹּ ְוָנַתִתי  ח.ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ

ץ  רֶּ יָך ֵאת אֶּ יָךְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ץ ְכַנַען - ֵאת ָכלְמֻגרֶּ רֶּ עֹוָלם ְוָהִייִתי  ַלֲאֻחַזתאֶּ

ם  .ֵלאֹלִהיםָלהֶּ



Gen. 17.

ר ט ֹּאמֶּ לֱאֹלִהיםַוי ת-אֶּ יָך -ַאְבָרָהם ְוַאָתה אֶּ ר ַאָתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ְבִריִתי ִתְשמֹּ

ָתם רֹּ ֹּאתי.ְלדֹּ יָךז ם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ִהמֹול  ְבִריִתי ֲאשֶּ

ם ָכל ם ְוָהָיה ְלאֹות ְבִרית ֵביִני  יא.ָזָכר-ָלכֶּ ם ֵאת ְבַשר ָעְרַלְתכֶּ ּוְנַמְלתֶּ

ם ןיב.ּוֵביֵניכֶּ ם ָכל-ּובֶּ ַנת ָיִמים ִימֹול ָלכֶּ םָזָכר -ְשמֹּ ֵתיכֶּ רֹּ -ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנתְלדֹּ

ל  ף ִמכֹּ סֶּ ןכֶּ ֹּא ִמַזְרֲעָך הּואֵנָכר-בֶּ ר ל ִימֹול ְיִליד ֵביְתָך ּוִמְקַנת  ִהמֹוליג.ֲאשֶּ

ָך  ם ִלְבִרית עֹוָלםְוָהְיָתהַכְספֶּ ר לֹּאיד.ְבִריִתי ִבְבַשְרכֶּ ת-ְוָעֵרל ָזָכר ֲאשֶּ -ִימֹול אֶּ

יהָ  ש ַהִהוא ֵמַעמֶּ תְבַשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהנֶּפֶּ {ס}.ְבִריִתי ֵהַפר-אֶּ



Gen. 17.
ר טו ֹּאמֶּ לֱאֹלִהיםַוי ת-ַאְבָרָהם ָשַרי ִאְשְתָך לֹּא-אֶּ ִכי ָשָרה ְשָמּה ָשָרי-ִתְקָרא אֶּ

ָנה ְלָך ֵבן טז.ְשָמּה ָתּה ְוַגם ָנַתִתי ִממֶּ ְלגֹוִים ַמְלֵכי ְוָהְיָתהּוֵבַרְכִתיהָ ּוֵבַרְכִתי אֹּ

ָנה ִיְהיּו ליז.ַעִמים ִממֶּ ן ֵמָאה-ַאְבָרָהם ַעלַוִיפֹּ ר ְבִלבֹו ַהְלבֶּ ֹּאמֶּ -ָפָניו ַוִיְצָחק ַוי

ריח.ִתְשִעים ָשָנה ֵתֵלד-ָשָרה ֲהַבת-ָשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ֹּאמֶּ לַאְבָרָהם ַוי -אֶּ

ר יט.לּו ִיְשָמֵעאל ִיְחיֶּה ְלָפנֶּיָךָהֱאֹלִהים ֹּאמֶּ ת  ֱאֹלִהיםַוי דֶּ לֶּ ֲאָבל ָשָרה ִאְשְתָך יֹּ

ת ת-ְלָך ֵבן ְוָקָראָת אֶּ ִתי אֶּ ְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו -ְשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמֹּ

תֹו  כ.ַאֲחָריו תֹו ְוִהְרֵביִתי אֹּ תֹו ְוִהְפֵריִתי אֹּ ּוְלִיְשָמֵעאל ְשַמְעִתיָך ִהֵנה ֵבַרְכִתי אֹּ

ד דִבְמאֹּ תכא.ָעָשר ְנִשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִתיו ְלגֹוי ָּגדֹול-ְשֵניםְמאֹּ ְבִריִתי  -ְואֶּ

ת ת-ָאִקים אֶּ רֶּ ה ַבָשָנה ָהַאחֶּ ר ֵתֵלד ְלָך ָשָרה ַלמֹוֵעד ַהזֶּ .ִיְצָחק ֲאשֶּ



Gen. 17.
תַוִיַקחכג.ֵמַעל ַאְבָרָהםֱאֹלִהיםְלַדֵבר ִאתֹו ַוַיַעל ַוְיַכלכב -ַאְבָרָהם אֶּ

ָזָכר ְבַאְנֵשי ֵבית -ִמְקַנת ַכְספֹו ָכל-ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָכל-ִיְשָמֵעאל ְבנֹו ְוֵאת ָכל

תַוָיָמלַאְבָרָהם  ר ִאתֹו -אֶּ ר ִדבֶּ ה ַכֲאשֶּ ם ַהיֹום ַהזֶּ צֶּ ְבַשר ָעְרָלָתם ְבעֶּ

ןכד.ֱאֹלִהים לֹוִתְשִעים ָוֵתַשע ָשָנה-ְוַאְבָרָהם בֶּ  ְבַשר  ְבִהמֹּ

ןכה.ָעְרָלתֹו ְשֵרה ָשָנה-ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו בֶּ לֹוְשֹלש עֶּ  ֵאת ְבַשר  ְבִהמֹּ

ה ִנמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹוכו.ָעְרָלתֹו ם ַהיֹום ַהזֶּ צֶּ ַאְנֵשי ֵביתֹו  -ְוָכלכז.ְבעֶּ

ף ֵמֵאת -ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנת סֶּ ןכֶּ לּו ִאתֹוֵנָכר-בֶּ .ִנמֹּ



Házi feladat



Következő órára: olvasandó + házi feladat

1. Elolvasni: 3.1 szakasz az igetörzsek szemantikájáról (pp. 36–53).

2. Témaválasztás dolgozatra?

3. Szabályos igék: az elsőéves tananyag átismétlése (összes törzs!)

4. Szabadon kiválasztott bibliai versekből

• összegyűjteni és elemezni 15 igét (lehetőleg „érdekeseket”):

• Morfológiai alak-meghatározás: gyök, törzs, aspektus/idő, szám, személy…

• Az igének milyen vonzatai és/vagy bővítményei vannak a mondatban?

Ki/mi az alanya, tárgya, határozója, stb.?

Papíron, a tanszéki titkárságon leadva. Határidő: hétfő dél (12:00). 



Viszlát jövő szerdán!


