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A héber nyelvtan elemi szabályai
Előzetes megjegyzés.
Amint a cím mutatja, ez a nyelvtani összefoglalás a bibliai héber nyelvtannak
csak az elemi szabályait tartalmazza. Bővebb részletezést, elemzést, a kivételek
teljes felsorolását nem adja; ezek a nagyobb terjedelmű, rendszeres héber
nyelvtanokban megtalálhatók. Kezdők részére készült jegyzet ez, amely utat
mutat a rendszeres nyelvtanok felé.
Technikai okokból a héber szavak átírása –ahol arra szükség van– a magyar
kiejtésnek megfelelő betűkkel történt. A példák, táblázatok úgyis mutatják a
helyes írásmódot. A mássalhangzós ábécé után egy ízben közöljük a nemzetközi
átírási módot.
I. A héber írás és olvasás.
1.§. A bibliai héber nyelv a sémita nyelvcsalád északnyugati ágához, azon
belül a kánaáni csoporthoz tartozik. Holt nyelv, melynek irodalmi emlékeit –
néhány régészeti emléktől eltekintve– az Ószövetség könyvei őrizték meg.
2.§. A nyelv egyes hangzói, a betűk alakja és írásmódja sok tekintetben eltér a
klasszikus és modern nyelvekétől. Egyik legfontosabb sajátosság pl. az írás (és
olvasás) módjában található: jobbról bal felé halad az írás iránya. További
jellegzetesség az, hogy a héberben – többi sémita nyelvhez hasonlóan– eredetileg
csak mássalhangzós betűjelek voltak használatosak.
A mássalhangzós írás.
3.§. A héber betűk formája egy hajdani képírásból fejlődött ki. A betűk neve (fej,
kéz, ház, víz stb.) őrzi az eredeti kép jelentését, a rajzok azonban idővel
leegyszerűsödtek, stilizáltakká váltak. Az eredeti kép ma már csak annyiban
fontos, hogy az egyes betűk a kép nevének a kezdőbetűjét jelzik.
A mai formájú héber írást kvadrát-írásnak nevezzük, mivel a betűk rajza olyan,
hogy egy négyzet rajzolható köréjük. (Némelykor azonban a betű a négyzetnek
csak a fél szélességét foglalja el, egyetlen betű, a j pedig csak a negyedét.)
4.§. A héber mássalhangzós ábécé 22 betűből áll. A következő felsorolásban az I.
oszlop alatt találhatók a betűjelek, a II. alatt a betűk neve (az eredeti képről
elnevezve), a III. alatt pedig a betűk nemzetközileg használt átírása.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

a
b
g
d
h

II.
’álef
bét
gímel
dálet
hé’

III.
’
b
g
d
h

I.
12.
13.
14.
15.
16.

l
m
n
s
[

II.
lámed
mém
nún
számek
‛ajin

III.
l
m
n
s
‛

6.
7.
8.
9.
10.
11.

w
z
j
f
y
k

váv
zajin
chét
èét

w
z
ch
è

17.
18.
19.
20.

jód
kaf

y
k

21a.
21b.
22.

P
x
q
r
v
c
t

pé’
cádé
qof
rés

p
ş
q
r

sín
szín
táv

š
ś
t

5.§. Az ’álef és az ‛ajin számunkra nehéz kiejtésű torokhangok, ezért nem
szoktuk őket olvasni.
Vannak egymáshoz közel álló hangzók, amelyek azonban a kiejtésben egymástól
megkülönböztetendők. Ilyen a h és a j ; az előbbi megfelel a magyar h
hangzónak, az utóbbi erősebb, a német ch-nak megfelelő hang. Van két t hangzó
is. Közülük a f erősebben ejtendő, mint a magyar t-nek megfelelő t . Hasonló a
helyzet a két k hangzónál is. A k a magyar k hang, a q erősebben ejtendő; a
különbségre utal az átírás is (k, q). A s és a c hangzók között is van árnyalati
különbség.
6.§. A P betűjel kétféleképpen olvasható: p-nek, illetve f-nek. A
különbséget egy, a betű közepébe helyezett pont jelzi (a „dages lene” pont; l.
lejjebb, a 8.§.-nál). Ha a betű közepében pont van, akkor a kiejtése p, ha pont
nélkül fordul elő, akkor a kiejtése f. (Hasonló a görög pí és phí hangzók
különbségéhez.)
A sín és a szín tulajdonképpen azonos betűjel. Hogy mikor olvasandó s-nek és
mikor sz-nek, azt a betű fölé helyezett ún. diakritikus (megkülönböztető) pont
mutatja. Ha a pont jobb felől áll, a kiejtés s, ha balfelől, akkor sz: v é c.
A szó végén álló hé’ általában nem ejtendő, nincs mássalhangzós értéke (vö.
12.§.). Ha mégis kiejtendő mássalhangzó, akkor egy pont van benne; ez a mappíq
pont: H.
7.§. Van öt betű, melyeket szó végén másként írunk, mint szó közepén.
Ezek a következők: kû é mµ é n÷ é p¹ é xÅ . (Emlékeztető szóba összeolvasva:
„KaMNeFeC” betűk.) E szó végi betűformák latin elnevezése: litterae finales.
8.§. További hat betű kiejtését némileg módosítja, ha a közepébe „dages
lene” (enyhébb dáges) pontot írunk. E hat betű a következő: b é g é d é k é p é t .
(Emlékeztető szóba összeolvasva: „BeGaDKeFaT” betűk.) A kiejtés különbségét
mi nem tudjuk eléggé érzékeltetni, csupán megjegyezzük róluk, hogy pont
nélkül lágyabb, hehezetesebb a kiejtésük, ponttal írva keményebb. Csak a p betű
esetében követjük a kétféle olvasási módot: p = f , P = p. (Lásd a 6.§.-t.)

Dáges lene pont az említett hat betűben is csak két helyzetben állhat: 1. szó kezdő
mássalhangzó esetében, 2. zárt szótag (sewá’ quiescens) után, az utóbbihoz olv. a
18.§.-t.
9.§. Ugyancsak a mássalhangzó közepébe írt pont a dáges forte (erősebb
dáges). Ennek a szerepe az, hogy általa az illető mássalhangzó megkettőzve
(hosszan) ejtendő. A dáges lene-től egyszerűen meg lehet különböztetni az által,
hogy a dáges forte előtt mindig teljes magánhangzó áll.
10.§. Nem lehet dáges fortét írni az ún. gutturális, azaz torokhangok
betűjelébe. Ezek a következők: a é h é j é [ . Hozzájuk csatlakozik a r , amely
nem torokhang ugyan, de éppúgy nem kettőzhető, mint az előző négy hangzó. E
ténynek majd fontos nyelvtani következményeit fogjuk látni.
A magánhangzók jelölése.
11.§. A babiloni fogság idejétől kezdve (Kr.e. VI. sz.) a héber nyelvet lassan
kezdte kiszorítani a használatból a rokon arám nyelv, elannyira, hogy Krisztus
korára a bibliai héber már holt nyelvvé vált. Az istentiszteletben azonban a szent
iratok olvasásának fontos szerepe volt. Ezért a mássalhangzós szöveg pontos
olvasása érdekében szükség lett arra, hogy a magánhangzókat is jelöljék.
12.§. A magánhangzók jelölésének kidolgozása két fokozatban ment végbe.
Először egyes mássalhangzó jeleket használtak hosszú magánhangzók jelölésére.
Négy ilyen mássalhangzónak jutott ez a szerep, ezek az a é h é w é y . Ha
magánhangzók gyanánt állnak, akkor a nevük latin kifejezéssel: mater lectionis
(„olvasási anyabetűk” = az olvasás segítői).
A w magánhangzóként lehetett ó és ú.
A y mint magánhangzó lehetett hosszú í, é és ē.
A h szó végén jelölhetett hosszú á, é, ē és ó magánhangzót.
Az a állhatott valamennyi hosszú magánhangzó helyett.
Alkalmazásuknak szigorú helyesírási szabálya nem volt. Annyit tudunk (pl. a
Krisztus születése körüli századokból származó holt-tengeri kéziratokból), hogy
régebben gyakrabban használták a mater lectionis jeleket, mint a késői
kéziratokban, és így az azokon alapuló, általunk használt héber Bibliában is.
13.§. A mater lectionis-ként használt mássalhangzó jelek nem nyújtottak
teljes segítséget a magánhangzók olvasásához. Először is csak hosszú
magánhangzókat jelöltek velük; azután egy betűjel több magánhangzó jelölésére
is használt volt. Ez bizonytalanságot okozhatott éppúgy, mint az a körülmény,
hogy a kevésbé gyakorlott írástudó előtt nem mindig volt világos, hogy a betűjel
mássalhangzót jelöl-e, vagy magánhangzót.
14.§. A magánhangzók pontos jelölésére végül is kidolgoztak egy olyan
jelrendszert, amelyben apró pontok és vonalkák kombinációja révén minden
magánhangzó egyértelműen rögzíthető lett. Ez a punktációs jelölési rendszer.

Mivel a magánhangzó jelek –egy kivételével– a mássalhangzós sor alá kerültek,
ezért a jelölési rendszert infralineáris (sor alatti) pontozásnak nevezzük.
15.§. A punktációs rendszer magánhangzóinak jele, elnevezése és magyar
hangértéke a következő:

–®– patach = a

–I– chíreq = i

–:– qámec = á

–É– qámec chatúf = o

–,– szegól = e

–o– chólem = ó

–E– céré = é

–¬– qibbúc = u

Végül a hosszú ú-t, melynek neve súreq, mater lectionisszal együtt jelöljük: W
16.§. A qámec és a qámec chatúf jele azonos. Röved o-nak (qámec chatúf)
két fő esetben ejtjük: hangsúlytalan zárt szótagban, továbbá chatéf qámec előtt (l.
a 19. §-t).
17.§. A fentieken kívül van még egy magánhangzó jel: –] a neve sewá; az
átírásban kissé emelt e betűvel írjuk. Ha kiejtjük, akkor egészen rövid, az e és az ö
között elhelyezkedő hang. A teljes értékű magánhangzókkal szemben ez csak ún.
fél magánhangzó.
18.§. Az egyszerű sewá nem minden esetben ejtendő ki, ha nem ejtjük,
akkor a neve sewá quiescens („nyugvó”, azaz néma), szerepe pedig csak annyi,
hogy a zárt szótag végén álló mássalhangzó is kap jelet.
A sewá azonban többnyire kiejtendő, ilyenkor a neve sewá mobile („mozgó”,
hallható). Négy fő esetben kell kiejteni a sewát:
a. szó kezdő mássalhangzó alatt,
b. hosszú magánhangzós szótag után,
c. kettőzött mássalhangzó alatt, tehát ha a mássalhangzó jelben dáges forte
van,
d. két sewá közül az első néma, a második kiejtendő.
Van végül egy ritkább ötödik eset is, amikor a sewá lazán zárt szótaghoz tartozik.
Könnyen felismerhető, ha utána begadkefat betű következik, s abban nincs dáges
lene. Pl.
a. bOtK] (ketób) = írj!

b. Wbt]™KÉ (kátebú) = írtak

c. WrB]Di (dibberú) = beszéltek

d. WbT]ky] I (jiktebú) = írnak

e. rBed'Yw] ” (wajedabbér) = és beszélt

19.§. A sewá jel néha összetett alakban fordul elő, ti. egy másik
magánhangzó jellel együtt, a neve ilyenkor sewá compositum („összetett” sewá).
Három magánhangzó jelhez kapcsolódhat: a patach, a qámec és a szegól jeléhez.
Az ilyen összetett módon írt magánhangzókat chatéf-hangzóknak nevezzük.
Kiejtésük az egyszerű sewához hasonlóan szintén rövid és hangsúlytalan; ezek is
csak fél magánhangzók. E jelek a következők:

–}– chatéf-patach rövid, tompa a hang,
–†– chatéf-qámec rövid o,
–…– chatéf-szegól rövid, ö-be hajló e hang.
20.§. A súreq betűnél olyan jelölési módot látunk, amelynél a mater
lectionis és a pontjel együtt alkot magánhangzó jelet. Más esetekben is előfordul,
hogy a mater lectionis szerepel az írásban, noha a pontjel is elég volna a
magánhangzó egyértelmű jelölésére. Ilyen pl. a chólem, amelyet amelyet
írhatunk csupán egy ponttal, az előző mássalhangzótól balra fent; de írhatjuk
úgy is, hogy a wáw mater lectionis fölé írjuk a chólem pontot. A mater lectionis
és a pontjel együttes alkalmazását úgy hívjuk, hogy scriptio plena (= teljes
írásmód). Ha a mater lectionis elmarad, akkor a pontozás neve: scriptio defectiva
(= hiányos írásmód). Pl. l/K vagy lKo = „minden”. A kiolvasásuk azonos (az
idézett példában: kól). Helyesírási szabály nem írja elő, hogy mikor milyen
írásmódot kell alkalmazni.
21.§. A y mater lectionis is gyakran fordul elő pontozásos jel mellett teljes
írásmódként, még pedig az í, é és ē esetében. Ilyenkor a magánhangzók
írásmódja és neve:

y–i– chíreq gádól („nagy”, azaz hosszú í)
y –e– céré gádól – hosszú é
y–,– szegól gádól – hosszú ē
(Fontos olvasási szabály: A szó végén előforduló y betű csak e három
magánhangzó mellett szerepel mater lectionisként. Minden más magánhangzó
után a j mássalhangzó kiolvasandó. Pl. yKil]m' (malkí) = királyom; yk'lÉm] (melákaj) =
királyaim.)
22.§. Az olvasás módja végül is a következő: Váltakozva olvassuk a
mássalhangzókat és az alájuk (vagy az ó esetében tőlük balra) pontozott
magánhangzókat.
A héber szavak mindig mássalhangzóval kezdődnek. Szó közepén mássalhangzó
torlódás (egymás mellett két mássalhangzó) előfordulhat, a két mássalhangzót
ilyenkor sewá quiescens választja el egymástól.

Szó elején két mássalhangzó nem állhat egymás mellett. Egyetlen kivétel a 2
számnév nőnemű alakja alapformában, illetve ha birtokos szerkezetben áll,
módosultan: µyIT'v] , yT«v] (stajím, sté).
Magánhangzó torlódás, tehát egymás mellett két magánhangzó csak egyetlen
helyzetben fordul elő: Ha szó végén kiolvasandó H (vö. 6.§.), j vagy [ áll, előttük
pedig hosszú magánhangzó, akkor a könnyebb kiejtés kedvéért a hosszú
magánhangzó mellé egy –®– (patach) magánhangzót írunk (és olvasunk). Ennek a
neve: patach furtivum („belopott”, becsempészett patach). Pl. j®Wr (rúach) = szél,
lélek.
23.§. A helyes hangsúlyozás érdekében a héber íráshoz hozzátartoznak
még a hangsúlyjelek is, amelyek a sor alatt, vagy fölött helyezkednek el. A héber
szavakban legtöbbször az utolsó szótag, ritkábban az utolsó előtti a hangsúlyos.
Nagy számú és különböző alakú hangsúlyjelek mutatják, hogy melyik szótagot
kell hangsúlyozni. A két legfontosabb hangsúlyjel a következő:

–™– a szillúq vékony függőleges vonal, mindig a vers utolsó szava alatt
található.

–−–

az ’atnach egy fordított ékjel, amely viszont a vers közepe táján
található s a hosszabb, vagy éppen összetett mondat tagolására figyelmeztet.
Ezek a fő hangsúlyjelek megkívánják, hogy az általuk megjelölt hangsúlyos
szótagot egy kissé hosszabban olvassuk, rövid értelmi szünet (pausa) tartásával.
Ennek érdekében az esetleg rövid magánhangzó meghosszabbodik, így jönnek
létre a pauzális alakok, pl. µyIMh
¾ ¾ (hammajim) helyett µyIMhÉ ' (hammájim) = „a
e
víz(ek)”; òl] (l ká) helyett JlÉ (lák) = „neked”.
24.§. Gyakori eset, hogy két (esetleg több rövid) szó vastag vonallal van
összekapcsolva. Ez a maqqéf vonal, amely az illető szavak szoros értelmi
összetartozását fejezi ki. Az így összekapcsolt szavak közül az előbb álló(k)
hangsúlytalanná lesz(nek), sőt magánhangzó rövidülés is történhet, pl. lK¿ ,
illetve AlKÉ (kól, illetve kol-) = minden, egész. År,aAÉ lKÉ (kol-há’árec) = az egész föld.
25.§. Héber Bibliánkban az arab vers-számozás középkori keresztyén
újítás. A zsidók eredetileg csak a versek végét jelölték vastag kettősponttal. E jel
neve: szóf pászúq (= „ a vers vége”).
26.§. A helyes olvasáshoz hozzátartozik még az is, hogy archaikus
írásmód vagy íráshiba következtében egy-egy szó nem úgy olvasandó, mint
ahogy írva van. Az íráshibák általában a lap szélén (mássalhangzós írással)
javított formában korrigálva vannak. A téves írásmód neve ketíb (= „írva van”), a
helyes olvasási módé a lapszéli korrekcióban qeré (= „olvasd”).
Van néhány gyakran előforduló szó, amelyeket mindig másként olvasunk,
de gyakoriságuk miatt ezek a lap szélén nincsenek javítva. Ezeknek a neve qeré
perpetuum (mindig másként olvasandó). Legfontosabb közülük Istennek az

ószövetségi tulajdonneve, a négy mássalhangzóból álló hwhy . A zsidók a 3.
parancsolat túl komolyan vételével a késői századokban nem olvasták ki, hanem
helyette az yn:da
¿ } (adónáj) = „Uram” szót olvasták, és hogy el ne tévesszék, az
utóbbi név magánhangzóit pontozták a hwhy betűk alá. A keresztyénség. Nem
ismerve e más jellegű pontozás okát, a hwÉhy¿ ] formában írt nevet úgy olvasta, hogy
Jehova; ez azonban hibás. Régi szerzők görög műveiből ismerjük, hogy e szent
név helyes kiolvasása Jahweh: hw,hy] ® .

II. Névmások.
A személyes névmás.
27.§. A személyes névmás alany esetben használt alakjai a következők:
1. személy
2. személy
2. személy
3. személy
3. személy

hímnem
nőnem
hímnem
nőnem

Egyes szám

Többes szám

ykiœnaÉ , ynia}
hTÉa'
T]a}
aWh
ayhi

Wnj]na® } , Wnj]n®
µT,a'
hNÉTae '
µhe , hMÉhe
hNÉhe

Az egyes és többes számú 1. személyű alakoknál az a különbség, hogy a
hosszabb formák régebbi ószövetségi írásokban fordulnak elő, a rövidebbek
viszont kései iratokban gyakoribbak. Jelentésbeli különbség azonban a hosszabb
és rövidebb formák közt nincs.
A 2. és 3. személyű alakoknak viszont van külön hímnemű és nőnemű formájuk.
Használatuk ahhoz igazodik, hogy férfira, vagy nőre mondja-e az Írás, hogy te, ő,
ti, ők.
A többes 3. személy hímnemben van egy rövidebb és egy hosszabb alak, jelentéskülönbség nélkül.
28.§. A személyes névmás részes határozói esetét (dativus) a l] prepozíció
ragozásával kapjuk meg. Az említett prepozíció (melyet a rá következő
névszóval összeírunk) jelentése: -nak, -nek. Ragozásánál ugyanaz történik, mint a
magyarban: ragot ragozunk, tehát „nekem, neked, neki” stb. A prepozícióhoz
fűzött ragokat latin szóval suffixumoknak (vég-ragoknak) nevezzük. A ragozás a
következő:
Egyes szám
1. személy
2. személy hímnem

yli
òl]

Többes szám

WnlÉ
µk,lÉ

2. személy nőnem
3. személy hímnem
3. személy nőnem

JlÉ
/l
HlÉ

÷k,lÉ
µh,lÉ
÷h,lÉ

29.§. Hasonló módon kapjuk a személyes névmás tárgyesetének
(accusativus) az alakjait. Itt az tae (maqqéf vonallal Ata, ) prepozíciót ragozzuk,
amely egyébként a héberben a névszók előtt a tárgyeset kifejezésére szolgál.
Ugyanazok a suffixumok járulnak hozzá, mint a l] prepozícióhoz; a suffixumok
előtt azonban a prepozíció magánhangzója ó-ra változik. – A többes szám 2.
személyében az e tőhangzó visszatér, a 3. személyben viszont ismét az ó
magánhangzó szerepel. Ugyancsak e többes 3. személynél figyelhető meg az a
gyakran előforduló sajátság, hogy a suffixumok h mássalhangzója kiesik és így
összevont alak keletkezik. A ragozás ezek szerint a következő:
Egyes szám
1. személy
2. személy
2. személy
3. személy
3. személy

hímnem
nőnem
hímnem
nőnem

(ytiwaO ) ytia¿
òt]a¿
JtÉa¿
/ta¿
HtÉa¿

Többes szám

WntÉa¿
µk,ta] ,
÷k,ta] ,
µtÉa¿
÷tÉa¿

30.§. Birtokos esete (genitivus) a személyes névmásnak a héberben nincs.
Esetenként a már látott l] prepozíció ragozott alakjai fejezik ki, hogy valami az
„enyém, tied” stb.
31.§. Külön birtokos névmás sincs a héberben (eltérően a görög, latin és a
mai európai nyelvektől). Helyette –a magyar birtokos ragozáshoz hasonlóan– a
birtokot jelentő szóhoz járulnak a már látott suffixumok, s ezek a névszói
suffixumok mutatnak rá a birtokos személyére (pl. királyom, könyved, háza stb.).
E ragozással lejjebb, a 44. §.-ban foglalkozunk.

A többi névmások.
32.§. A mutató névmásoknak van közelre és távolra mutató formájuk. Közelre
mutatók:
Egyes szám hímnem: hz,
nőnem: taœz
Többes szám (közös nem): hL,ae
A távolra mutató névmás („az, azok”) alakjai azonosak a héberben a személyes
névmás 3. személyű alakjaival.
33.§. A kérdő névmásnak csak egyes számú alapformái vannak:

ymi = ki?

hmÉ Ö Ahm¾ Ö hm,, = mi?
34.§. A vonatkozó névmásnak egyetlen alakja van: rv,a} = aki, amely, ami.
– Ragozhatatlan, ezért ha többesben, vagy pl. tárgyesetben kellene használni,
körülírással élünk.
Kései iratokban előfordul a vonatkozó névmásnak egy rövidebb formája: v, ,
amelyet egybeírunk a következő szóval s annak első mássalhangzóját dáges
fortéval látjuk el.
35.§. Határozatlan névmásként használhatók a kérdő névmások „valaki,
bárki, akármi”, „egy ember” jelentésben.
III. A névszók.
A főnevek.
36.§. A héber nyelvben a főnevek vagy hím-, vagy nőneműek. Olyan
jellegzetesség, pl. szóvégződés, mint a latin vagy a görög nyelvben, aminek
alapján a főnevek nemét meg tudnánk határozni, a héberben nincs. Csupán a
nőnemű szavak egy részének jellegzetes végződése az h–É szótag.
37.§. A héberben a főnevek állhatnak egyes számban (singularis), többes
számban (pluralis) és kettős számban (dualis). Az utóbbi olyankor fordul elő,
amikor egy fajta dologból kettőt (egy párt) említ a héber; különösen gyakran
használt az ún. páros testrészekre.
Többes számban a hímnemű szavak jellegzetes végződése az µy–i szótag. A
nőnemű szavak többese tw— – szótagra végződik. A kettős szám jellegzetes
végződése: µyI–® . Példák:

Jl,m, = király,
hlÉ[¿ = áldozat,
÷wO[É = bűn,
dy: = kéz,

µykilÉm] = királyok
t/l[¿ = áldozatok
twOnwO[} = bűnök
µyId'”y: = két kéz

Megjegyzés: Vannak olyan egyes számú főnevek, amelyek nemcsak egyedi
jelentésűek lehetnek, hanem kollektív értelműek is. Pl. ÷aOx = juh, juhnyáj; ¹wOx =
madár, madarak.
Vannak többes számban előforduló, elvont értelmű szavak. Pl. µyniPÉ = valakinek,
vminek a „szine” (eredetileg: arca); µyYij' = élet; µynIqzu ] = öregkor stb.
Többes alakban fordul elő az µyhiOlaÔ = „Isten” szó is, bár a szó esetenként jelenthet
„istenek”-et is.

38.§. A névelő a héberben egy, a névszóval összeírt h' szótag. Szabály
szerint az utána következő mássalhangzó megkettőzendő. Pl. Jl,m, = király, Jl,Mh
, '
= a király; aybin: = próféta, aybiNh
: ' = a próféta.
A gutturális hangzók nem kettőzhetők (vö. 10.§.). Ha tehát egy névszó gutturális
hangzóval kezdődik, akkor a névelő után vagy pótlónyújtás történik (általában
az aé [ és d hangzóknál), vagyis a névelő magánhangzója á-ba megy át, vagy ún.
virtuális kettőzés (általában a h és a j hangzóknál), azaz olybá vesszük a
gutturális hangzót, mintha megkettőződött volna. Pl. rwOa = világosság, rwOahÉ = a
világosság, Jv,j
O = sötétség, JvOj, h' = a sötétség.
Néhány esetben előfordul, hogy nemcsak a névelő magánhangzója nyúlik meg,
hanem a névszó tőhangzója is, pl. År,a, = föld, År,ah
É É = a föld.
Előfordul olykor az is, hogy a névelő h, formában jelenik meg, pl. ÷n:[É = felhő, ÷n:[h
É ,
= a felhő.
Ha jelzős főnév van ellátva névelővel, akkor a főnév is, a jelzőként mellette álló
melléknév is megkapja a névelőt, pl. lwOdGÉh' Jl,Mh
, ' = a nagy király.
39.§. A héberben valamikor voltak különböző eset-végződések. Ezek
közül a tárgyeset (accusativus) eredeti h–É– végződése maradt fenn, de
speciálisan az irány jelölésére (locativus). Pl. hrÉWVa' = Asszíriába; hmÉd]qe = kelet felé
stb. A tárgyeset jelölésére azonban a biblia héber az tae (Ata,) prepozíciót
használja, különösen prózai előadásban.
A dativus általában a főnévvel egybe írt l] prepozícióval van kifejezve, vö. 48.§.
40.§. Birtokos esetvégződés nincs a héberben. Ha egy szó birtokosként
szerepel, azt a birtokos szerkezetben elfoglalt helye mutatja. A birtokos
szerkezet: nyelvtani konstrukció. Állandó szórendje van: előbb áll a birtokot,
utána a birtokost jelentő szó, pl. År,ah
É É µ[' = az országnak a népe; hrÉwOTh' yrebD] i = a
törvénynek az igéi. (A magyarhoz képest tehát fordított a szórend, mintha azt
mondanánk: A népe az országnak; az igéi a törvénynek.)
Birtokos szerkezetben előbb álló, a birtokot jelentő szó ún. status constructusban
(„szerkesztett”, meghatározott helyzetben) áll. Az utóbbi, a birtokost jelentő szó
viszont status absolutusban (független helyzetben) van. Az utóbbinak az alakja
változatlan, a szótári forma; az előbbi azonban gyakran szó végi változást
szenved. Így például az egyes számú nőnemű
h–É végződés status
constructusban t–' ra változik. A többes számú µy–i végződés, valamint a kettős
szám µyI–® végződése constructus formában y–e– lesz.
41.§. Ilyenformán a héber főneveknél meg kell tanulni az absolutus és
constructus formát mind az egyes, mind a többes számban.
Pl.

király
szó
könyv
törvény

Egyes szám
absolutus

Jl,m,
rbÉDÉ
rp,se
hrÉwOT

constructus

Többes szám
absolutus

constructus

Jl,m,
rb'D]
rp,se
tr'wOT

µykilÉm]
µyribDÉ ]
µyrIpsÉ ]
twOrwOT

ykel]m'
yrebD] i
yrEps] i
twOrwOT

42.§. Van néhány gyakran előforduló főnév, amely a többes számát, vagy a
konstruált alakjait rendhagyó módon képezi. Közülük a legfontosabbak a
következők:
Egyes szám
absolutus
apa
testvér
férfi
nő
fiú
lány
nap
város

baÉ
jaÉ
vyai
hVÉai
÷Be
tB'
µwOy
ry[i

constructus

ybia}
yjia}
vyai
tv,ae
÷B, Ö ÷Bi
tB'
µwOy
ry[i

Többes szám
absolutus

twObaÉ
µyjiaÉ
µyvinaÉ }
µyvinÉ
µyniBÉ
twOnBÉ
µymiyÉ
µyri[É

constructus

twOba{}
yjea}
yvenaÒ '
yvenÒ
yneB]
twOnB]
ymeyÒ
yre[É

(Megjegyzés: A „fiú”, illetve „lány” szavak valakinek a fia, lánya értelemben
veendők. A „nap” szó pedig nem az égitestet, hanem az idői értelemben vett
napot, illetve nappalt jelenti.)
43.§. A nyelv sok évszázados története folyamán a héber szavak némelyikének
az alapformája megváltozott, s a szótári alak ma más, mint ami régen volt.
(Hasonló eset más nyelvekben is észlelhető; a magyar nyelvben pl. a „hó” szó
valamikor „hav” volt, ez azonban csak ragozott vagy képzett alakokban
jelentkezik: havas, havazik.) Ha volt a héberben egyes szavaknak ilyen régi
alapformája, az a ragok előtt szintén visszatér.
44.§. Birtokos ragozás.
A héberben –az indogermán nyelvektől eltérően– a birtokos személyét nem
birtokos névmások határozzák meg, hanem a főnévhez csatlakozó birtokos
személyragok, suffixumok. Ugyanaz történik, mint a magyar birtokos
ragozásnál.
A suffixumok ugyanazok, amelyeket a személyes névmás dativusának és
accusativusának a képzésénél megismertünk (vö. 28-29.§.), legfeljebb esetenként
az összekötő magánhangzó más.

a. Az egyes számú főneveknél (egy birtok) a suffixumokat a szó
alapformájához ragasztjuk:
1.
2. hn.
nn.
3. hn.
nn.

yKil]m' = királyom
òK]l]m' = királyod
JKel]m'
wOKl]m' = királya
HKÉl]m'

WnKel]m' = királyunk
µk,K]l]m' = királyotok
÷k,K]l]m'
µKÉl]m' = királyuk
÷KÉl]m'

Megjegyzések: Az 1. személyű alak itt is közös nemű, csak a 2. és 3. személyben
vannak külön hím- és nőnemű alakok. A többes 3. személyű alakok összevont
formák: az eredeti µh,K]l]m' és ÷h,K]l]m' alakokból a h hangzó kimaradt.
Nőnemű szóra példa:
1.
2. hn.
nn.
3. hn.
nn.

ytirÉwOT = törvényem
òt]rwÉ OT = törvényed
JterwÉ OT
wOtrÉwOT = törvénye
HtÉrÉwOT

WnterwÉ OT = törvényünk
µk,tr] 'wOT = törvényetek
÷k,tr] 'wOT
µtÉrwÉ OT = törvényük
÷tÉrwÉ OT

Megjegyzések: A többes 2. és 3. személyű suffixumokat ún. „súlyos”
suffixumoknak nevezzük, amelyek előtt gyakran magánhangzó rövidülés
történik; így itt is (mint az előző példában) a 2. személyben. A 3. személyű alakok
a h hangzó kiejtésével összevont formák.
b. A többes számú főnevek (több birtok) ragozásánál tulajdonképpen ugyanazok
a suffixumok szerepelnek, mint az egyes számú főnevek után, de a suffixumok
némileg módosulnak, nemkülönben az összekötő magánhangzó. Hímnemű
példaszó:
µykilÉm] = királyok; a konstruált alak: ykel]m'
1.
2. hn.
nn.
3. hn.
nn.

yk'lÉm] = királyom
òyk,lÉm] = királyod
JyIk'lmÉ ]
wykÉlÉm] = királya
h;yk,l;m]

WnykelÉm] = királyunk
µk,ykel]m' = királyotok
÷k,ykel]m'
µh,ykel]m' = királyuk
÷h,ykel]m'

Megjegyzések: Az egyes szám 3. szem. hn. suffixum kiolvasása eltér az eddig
tanult szabályoktól: az wy –É– végződés kiolvasása: „áv”. A többes szám 2. és 3.
szem. „súlyos” suffixumai előtt itt is rövidülés látható: A suffixumok elé a
constructus tő kerül.
Többes számú nőnemű szó birtokos ragozása:

1.
2. hn.
nn.
3. hn.
nn.

yt'wrO wOT = törvényem
òyt,wrO wOT = törvényed
JyIt'wrO wOT
wytÉ,wrO wOT = törvénye
h;yt,w, rO wOT

WnytewrO wOT = törvényünk
µk,ytewrO wOT = törvényetek
÷k,ytewrO wOT
µh,ytewrO wOT = törvényük
÷h,y, tewrO wOT

45.§. A főnevek túlnyomórészt a rokon jelentésű igegyökkel függenek
össze. Képzésük vagy más vokalizációval (magánhangzó-használattal), vagy
pedig elő-, illetve utóképzővel történik. Az ismert példaszót véve:
Jl'mÉ = (királyként) uralkodni
Jl,m, = király, hKÉl]m' = királynő
hkÉlÉm]m' = királyság (ország)
tWKl]m' = királyság (uralkodás).
46.§. A rendszeres héber nyelvtanok a főneveket különböző osztályokba
sorolják, részint képzési módjuk szerint, részint annak megfelelően, hogy
ragozásuknál milyen hangzóváltozások történnek bennük. A rendszeres
áttekintéshez fontos mindennek a számba vétele, rövid összefoglalónkban
azonban csak utalunk rá.

A melléknevek.
47.§. A jelzőként használt melléknév nemben és számban megegyezik
azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik, szórend tekintetében a jelzett szó után
következik. Pl.

µkÉjÉ vyai = bölcs férfi, hmÉkjÉ } hVÉai = bölcs asszony, µyliwdO G] µykilÉm] = nagy
királyok, twOlwOdG] twOrhÉn] = nagy folyók.
48.§. A névelő használatával kapcsolatban már a 38.§. végén említve volt,
hogy jelzős kifejezésnél nemcsak a főnév, hanem a melléknév elé is ki kell tenni a
névelőt. Ha a névelőt elhagynánk a melléknév elől, akkor a jelzős szerkezet
önálló mondattá válnék, amelyben a melléknév lenne az állítmány, ilyenformán:
lwOdGÉ Jl,Mh, ' = a király nagy.
49.§. A héber mondatokban ugyanis –eltérően az indogermán nyelvektől,
de hasonlóan a magyarhoz– nemcsak ige lehet az állítmány, hanem valamilyen
névszó, így melléknév is. A szórend azonban ilyenkor többnyire megfordított,
előbb áll az állítmányként használt melléknév:

rwOahÉ qwOtmÉ = édes a világosság (Préd. 11:7).
50.§. A melléknévnek képzőkkel történő fokozása a héberben ismeretlen.
A középfokú összehasonlítás körülírással kerül kifejezésre, a ÷mi prepozíció (-tól,
-től, -ról, -ről, vmihez képest) segítségével, pl. ÷mi lwOdGÉ = nagyobb, mint. A ÷mi
prepozíció n hangzója azonban többnyire beleolvad a következő
mássalhangzóba, ami által ez utóbbi megkettőződik (asszimiláció=hasonulás), pl.

lK¿ = minden, lK¿mi = mindenből (lK¿A÷mi helyett). Ha azonban az így
megkettőzendő mássalhangzó gutturális, úgy a 38.§.-ban említett változás
(pótlónyújtás, ill. virtuális kettőzés) történik:

yt'wbO a}me ykinaO É bwOf al¿ = nem vagyok jobb atyáimnál (1Kir 19:4).
A felsőfokot is körülírással fejezi ki a héber. Némelykor a névelő és a ÷mi
prepozíció együttes alkalmazása adja a felsőfokot, pl. ÷ymiy:nB
Ò i twOjP]v]mAi lKÉmi hrÉy[iXh] '
yTijP] 'v]mi = az én nemzetségem a legkisebb Benjámin valamennyi nemzetsége
között (1Sám 9:21). Egy másik körülírási lehetőség melléknév használata nélkül
is lehetséges, ha egy főnévről azt akarjuk mondani, hogy az a legjobb,
legnagyobb stb. Ilyenkor egymás mellé írjuk (birtokviszonyban) a főnév egyes és
többes számú alakját, pl. µyriyVih' ryvi = „énekek éneke”, vagyis a legszebb ének,
µylibhÉ } lbeh} = „ igen nagy hiábavalóság” (vanitatum vanitas); µyvidÉQhÉ ' vd,q¿o = „a
szentek szentje”, vagyis a legszentebb hely.

A prepozíciók.
51.§. A magyar nyelvben használt határozói ragok és névutók túlnyomó
részének a héberben prepozíciók felelnek meg. A prepozíciók közt van néhány,
amely nem képez önálló szótagot, ezért összeírjuk őket a rájuk következő szóval
(enklitikus prepozíciók). Három ilyen prepozíció van:

l] = -nak, -nek
B] = -ban, -ben
K] = mint, amilyen
Pl.
j®nOl] hwhy rm,aYOw" = És mondta az Úr Nóénak;
÷d,[Be ] ÷G" = (egy) kert Édenben;
HTÉBi hMÉaiK] = „amilyen az anya, olyan a lánya” (Ez 16:44).
A prepozíciók nagyobb része azonban önálló szóként jelenik meg, legfeljebb
maqqéf vonallal kapcsoltan. Ilyen pl. a tárgyi prepozíció: tae , ragozásánál (29.§.)
láttuk, hogy a tőhangzója eredetileg ó volt. Ugyancsak tae alakban fordul elő egy
másik prepozíció is, jelentése –val, -vel társhatározói értelemben; eredeti alakja,
mely suffixumok előtt visszatér: T]ai – Továbbá: µ[i = -val, -vel; ÷mi = -ról, -ről, -tól, től; la, = -nak, -nek, -hoz, -hez, -höz; l[' = -on, -en, ön; és még több, amelyek a
magyarban a névutóknak felelnek meg, pl. rj'a' = után, tj'T' = alatt, helyett, ÷Be =
között, bybisÉ = körül stb.
52.§. A prepozíciók önálló ragozott formában is előfordulhatnak
ugyanúgy, mint a l] prepozíció (28.§.). Vannak olyanok, amelyeket az egyes
számú főnevek mintájára ragozunk, ugyanúgy, mint a l] , vagy az tae
prepozíciót. Pl.

yBi = bennem
òB] = benned
JBÉ

yTiai = velem
òT]ai = veled
JTÉai

wOB = benne stb.
HBÉ

wOTai = vele stb.
HTÉai

yMi[i = velem
òM][i = veled
JMÉ[i
wOM[i = vele stb. pl. lae WnMÉ[i = velünk az Isten.
Más prepozíciókat a többes számú főnevek mintájára ragozunk. Közülük a két
leggyakoribb az la, és az l[' prepozíció:

yl'ae = nekem
òyl,ae = neked
JyIl'ae
wylÉae = neki
hÉyl,ae
Wnyleae = nekünk
µk,ylea} = nektek
÷k,ylea}
µh,ylea} = nekik
÷h,ylea}

yl'[É = rajtam
òyl,[É = rajtad
JyIl'[É
wylÉ[É = rajta
hÉyl,[É
Wnyle[É = rajtunk
µk,yle[} = rajtatok
÷k,yle[}
µh,yle[} = rajtuk
÷h,yle[}

Egészen különleges ragozású az ismertebb prepozíciók közül a K] és a ÷mi :

yniwOmKÉ = mint én
òwOmKÉ = mint te
JwOmKÉ
WhwOmKÉ = mint ő
hÉwOmKÉ
WnwOmKÉ = mint mi
µk,KÉ = mint ti
÷k,KÉ
µh,KÉ = mint ők
hN:heKÉ

yNiM,mi = tőlem
òM]mi = tőled
JMemi
WNM,mi = tőle
hN:M,mi
WNM,mi = tőlünk
µK,mi = tőletek
÷K,mi
µh,me = tőlük
÷h,me

Kötőszók, határozószók.
53.§. A héber nyelv nem sok kötőszót használ. Leggyakoribbak a
következők:

µG' = is
÷['m'l] = azért, hogy …
µ[i = ha
÷['y" = mivel, minthogy
÷KelÉ = azért (tehát)
yKi = mert, hogy, bizony
÷P, = hogy ne … (célhat.), mert akkor (következményes értelemben
Gyakori az rv,a} vonatkozó névmás is kötőszóként használva „hogy, úgyhogy”
értelemben, valamint a rv,a}K' összetett forma „úgy, ahogyan” jelentésben.

A leggyakrabban előforduló kötőszó azonban a héberben a wÒ mindig
egybeírva a rá következő szóval. A jelentése „és”, de nemcsak egyszerű szóvagy mondatkapcsolatot fejez ki, mint a magyar „és” kötőszó, hanem állhat
többféle értelemben is, más kötőszók pótlására, magyarra fordítható „akkor,
azután, de, pedig, noha, jóllehet” szavakkal is.
A rá következő szóhoz többféleképpen kapcsolódhat:

wÒ pl. År,ahÉ wÉ Ò = és a föld
w® az igeragozásban nagy szerepet játszó „wáw consecutivum” esetében, pl. rm,aYOw®
= és mondta, yhiywÒ ® = és történt.
w: értelmileg szorosan összetartozó szópároknál, pl. [rÉw: bwOf = jó és rossz.
W szó kezdő bé mé p mássalhangzók előtt, továbbá ha a szókezdő mássalhangzó
alatt sewá áll, pl. òT]bWi ònÒBi = fiad és lányod; hbÉqenWÒ rkÉz: = hím és nöstény.
A wÒ írásmód másként alakul, ha a szó elején yÒ áll. Mivel a szó elején két sewá
egymás mellett nem állhat, ezért az a változás történik, hogy a két sewá
megszűnik, a y mássalhangzó pedig hosszú y–i magánhangzóba keményedik, pl.
hdÉWhywI = „és Júda”.
Az µyhiOlaÔ névnél viszont a két sewá egy é magánhangzóba vonódik össze: µyhil
O awE
= „és Isten”.
54.§. Különböző határozószók.
Helyhatározók:

µvÉ = ott,

Időhatározók:

zaÉ = akkor,

Módhatározók:

hK¿ = így,

hMÉvÉ = oda,

hP¿ = itt,

µl¿j} = ide

zaÉme = azóta, régen
÷Ke = mert, úgy.

55.§. Itt sorolhatók fel a kérdő- és tagadó szók. Önálló kérdő szók:

yae é hYea' = hol?

yt'mÉ = mikor?

Jyae é hkÉyae = hogyan? yt'mAÉ d[' =meddig?

Egybeírjuk a rá következő szóval a h} kérdő partikulát, aminek a magyarban
kb. a kérdő igéhez kapcsolt –e kiegészítés felel meg. Pl. .ykiw™OnaÉ yjiaÉ rmevh
¿ }=
Őrizője (vagyok)-e a testvéremnek? (Gen. 4:9).
Ha e kérdő partikula után következő mássalhangzó alatt sewá van, vagy
ha ez a mássalhangzó gutturális, akkor a kérdő h} partikula teljes
magánhangzós h' szótag lesz, pl. .Jl‰É hrÉjÉ bfeyheh' = Méltán haragszol-e? (Jón.
4:4)
Tagadó és tiltó szók:

al¿ = nem,
A számnevek.

la' = ne,

÷yae = nincs.

56.§. A tőszámnevek 1-től 10-ig az alábbi táblázatban vannak felsorolva.
Mindegyik számnévnek van hím- és nőnemű, továbbá mindkét nemben
absolutus és constructus alakja.
Hímnemű szavak előtt

Nőnemű szavak előtt

absolutus constructus absolutus

constructus

1=

djÉa,

dj'a'

tj'a'

tj'a'

2=

µyinÚ'v]

ynev]

µyiTÚ'v]

yTev]

3=

hvÉl¿v]

tv,l¿v]

vl¿vÉ

vlÚ¿v]

4=

h[ÉBrÉ a] '

t['BÚr' a] '

[B'ra] '

[B'ra] '

5=

hVÉmji }

tv,mjeÚ }

vmejÉ

vmej}

6=

hVÉvi

tv,veÚ

vve

Vve

7=

h[Éb]vi

t['b]vi

[b'v,Ú

[b'v]

8=

hn:m¿v]

tn®m¿v]

hn,m¿v]

hn,m¿v]

9=

h[Év]Ti

t['v]Ti

[v'Te

[v'T]

10 =

hrÉcÉ[}

tr,c,[}

rc,[,

rc,[,

Megjegyzés: A 3-tól 10-ig felsorolt számneveknél a baloldali két oszlopban
tulajdonképpen nőnemű alakok foglalnak helyet, a jobboldali két oszlopban
viszont hímnemű alakok találhatók. A csere oka az, hogy e számnevek
használatánál a főnevekkel való nembeli egyeztetés rendhagyó: hímnemű
szavakhoz nőnemű számnévi alakok járulnak, és viszont. Pl. µyvin:a} hvÉl¿v] = három
férfi; twOrPÉ [b'v, = hét tehén. A számnevek constructus formája általában akkor
használatos, ha névelővel vagy suffixummal ellátott főnévhez járul a számnév,
pl. wyn:BÉ tv,l¿v]É = (az ő) három fia.
57.§. A 11-től 19-ig terjedő tőszámnevek összetett alakok. A két szó közül
első helyen állnak az egyes rendű számok, második helyen a tizes.
A 11 és 12 számnév esetében hímnemű főnevek előtt az 1, illetve 2
hímnemű constructus alakja áll, nőnemű főnevekkel kapcsolatban a nőnemű
constructus alak.
A továbbiakban hímnemű főnevekkel kapcsolatban az egyes rendű
számok nőnemű absolutus alakja áll, nőnemű szavak előtt viszont a hímnemű
számok constructus alakja áll. A kiegészítő 10-es szám hímnemű főnevekkel
kapcsolatban rcÉ[É , nőneműekkel kapcsolatban hrec][, .
Az elmondottak szerint a tőszámnevek 11-től fölfelé a következők:

Hímnemű szavakkal

Nőneműekkel

11 =

rcÉ[É dj'a'

hrec][, tj'a'

12 =

rcÉ[É ynev]

hrec][, yTev]

13 =

rcÉ[É hvÉl¿v]

hrec][, vlÚ¿v]

14 =

rcÉ[É h[ÉBrÉ a] '

hrec][, [B'ra] '

15 =

rcÉ[É hVÉmji }

hrec][, vmej}
stb.

Megjegyzések: A 11 számnévnek van egy akkád eredetű alakja is:
hímnemben: rcÉ[É yTev]['
nőnemben: hrec][, yTev]['
A 12 számnévnek pedig vannak a status constructusszal összefüggő írott alakjai:
rcÉ[É µynev] , illetve hrec][, µyTev] . Ezeknek a kiolvasása azonban –qeré
perpetuumként– mindig: sené ászár, illetve sté ‘eszré.
58.§. A tizes rendű tőszámnevek közül a 20 az rc,[, hímnemű többes
számú alakja: µyric][, . A továbbiakat úgy kapjuk, hogy a megfelelő egyes rendű
számnév nőnemű alakját látjuk el hímnemű többes végződéssel. Tehát:
20 = µyric][,

60 = µyvivi

30 = µyvilv
¿ ]

70 = µy[ib]vi

40 = µy[ibr
É a] '

80 = µynim¿v]

50 = µyVimj
i '

90 = µy[iviTi

Egyes rendű számokkal való összekapcsolásuk az „és” kötőszóval történik. A
szavak sorrendje tetszés szerinti lehet. Pl. h[ÉBÉr]a'w] µyric][, = 24, µyvil¿vW] vmejÉ = 35.
Nagyobb számok:
100 = haÉme , st. constr. ta'm]
200 = µyita
' mÉ ; többes számú alakja: twOame , e szerint:
300 = twOame vlÚ¿v]
400 = twOame [B'ra
] '
500 = twOame vmej}
1000 = ¹l²a² , többes számú alakja: µyPila
É }
2000 = µyiP'la
] } , 3000 = µyPilaÉ } tv,l¿v] , 4000 = µyPilaÉ } t['Br'Ú a] '
10.000 = µyPila
É } tr,c,[} , vagy hbÉbrÉ ] (=igen sok).

Példák a nagyobb számnevek használatára:

hn:vÉ ta'mW] µyvil¿v] = 130 év; hn:vÉ twOame hn,m¿vW] hn:vÉ µy[iviTwi ] vmejÉ = 895 év.
Amint a példákból látható, a megszámlált főnév olykor kétszer is ki van írva a
részekre taglalt számadatok mellett.
60.§. A sorszámneveket 1-től
tőszámnevekből képezzük –í képzővel.

10-ig

(az

„első”

÷wOva¿ri = első

yVivi = hatodik

yniv$e = második

y[iybiv] = hetedik

yviyliv] = harmadik

yniymiv] = nyolcadik

y[iybir] = negyedik

y[iyviT] =kilencedik

yviymih} = ötödik

yriyci[} = tizedik

kivételével)

a

Magasabb sorszámnevek gyanánt a tőszámnevek használatosak.
IV. Az igeragozás.
A. Szerkezeti tudnivalók.
61.§. A héber igék alapformája egy három mássalhangzóból álló tő, vagy
„gyök” (radix); az alapforma mássalhangzóit „gyökmássalhangzóknak”
(radikálosaknak) nevezzük. Az igék ragozásánál e három gyökmássalhangzó
minden alakban ott látható, kivéve a gyenge ragozású igék egyes rendhagyó
alakjait.
62.§. Megkülönböztetünk erős ragozású, gutturális és gyenge igéket. Az
erős ragozású igék minden alakja szabályos képzésű. A gutturális igéknek egy
vagy több gyökmássalhangzója gutturális hangzó, ami olykor a magánhangzók
módosulását okozza. A gyenge igéknek viszont egy vagy több
gyökmássalhangzója lehet gyenge mássalhangzó; a ragozás során ezek a
mássalhangzók okoznak vagy szenvednek különféle nódosulásokat.
63.§. A héber igeragozás (coniugatio) csak egyes elemeiben hasonló a
magyar és az idegen nyelvekben ismert ragozási rendszerhez – az igemódok,
igeidők, igenevek tekintetében. Egyébként a héber igeragozásnak egészen saját
szerkezeti felépítése van.
64.§. Mindenekelőtt megkülönböztetünk hét igetörzset, melyek a maguk
módján kifejezik a cselekvő, szenvedő, gyakorító, műveltető stb. igei formákat.
Az igegyök által kifejezett alapjelentés a szerint módosul, hogy melyik
igetörzsben történik a ragozás.
A hét igetörzs neve egyszerű átírásban: qal, nifal, piél, pual, hifíl, hofal,
hitpaél, Héberül leírva: lq'é l['p'néi l[ePéi l['Péu ly[iph
] éi l['ph] éÉ l[eP'th] i .

Az első igetörzs – lq' – neve azt jelenti, hogy „könnyű”, azaz egyszerű,
módosulás nélküli. A másik hat igetörzs nevén végigtekintve látható, hogy
mindegyikben jelen van egy három mássalhangzóból álló igegyök: l[P . Ez a l[P
ige azt jelenti, hogy „tesz, csinál”. A régi nyelvtanokban ez volt a minta-ige,
amelyen az igeragozást bemutatták. (Később más minta-igét választottak, mivel
a l[P gutturális ige, ezért ragozása helyenként rendhagyó, nem alkalmas a
szabályosan képzett igealakok szemléltetésére.) Mindenestre a nifal, piél, hifíl
stb. nevek nem különleges nyelvtani elnevezések, csupán a l[P ige módosult
alakjai.
65.§. Az igék jelentése a hét igetörzsben a következő:
1. qal: aktív (cselekvő),
2. nifal: reflexív (visszaható),
3. piél: intenzív (gyakorító),
4. pual: a piél igetörzs passzív megfelelője,
5. hifíl: kauzatív (okozó, műveltető),
6. hofal: a hifíl igetörzs passzív megfelelője,
7. hitpaél: intenzív reciprok (kölcsönös).
Egy magyar igén szemléltetve a jelentéskülönbségeket, a „néz” ige pl. az
egyes igetörzsekben a következő jelentésű lenne: 1. néz, 2. nézi magát, 3.
nézeget, nézegettetik, 5. megnézet valamit (mással), 6. megnézettetik, 7.
egymásra néz (pl. két ember).
„Papíron” minden igének minden alakját lehet képezni mindegyik
igetörzsben. A valóságban azonban nem minden ige fordul elő mindegyikben.
Az is kézenfekvő, ha egy héber igét más-más igetörzsben nem mindig
ugyanannak a magyar igének a módosult alakjával, hanem egy másik, odaillőbb
szóval fordítunk. Pl. a „lát”igének azt az alakját, hogy „láttat” inkább úgy
mondjuk, hogy „mutat”; a helyett, hogy „láttatja magát”, azt mondjuk, hogy
„megjelenik” stb.
Megjegyzendő még, hogy a reflexív, intenzív, kauzatív elnevezések
átfogóbbak, mint a magyar visszaható, gyakorító, műveltető szavak. Az egyes
igetörzsek jelentése többféle is lehet:
A nifal igetörzsben az ige jelentése lehet pl. toleratív (megengedő); igen
gyakran a qal igetörzs passzív megfelelője.
A piél igetörzs lehet iteratív (ismételgető); kauzatív (okozó); deklaratív
(kinyilvánító).
A hifíl igetörzs is lehet deklaratív jelentésű.
A hitpaél lehet reflexív (visszaható) jelentésű.

66.§. A héberben csak két igeidő van, latin nevük: perfectum és
imperfectum. A perfectum befejezett cselekvést, történést fejez ki, megfelel tehát
a magyar múlt időnek. Az imperfectum még be nem fejezett, folyamatban levő,
vagy még ezután következő cselekvésre vonatkozik, megfelel tehát a magyarban
vagy a jelen, vagy a jövő időnek. A mondat értelme dönti el, hogy mikor hogyan
fordítandó.
Ragozásukra formailag jellemző, hogy a perfectum alakjait végragokkal,
suffixumokkal képezzük. Az imperfectum ragozására viszont jellemző az
előragoknak, a prefixumoknak a használata, bár egyes esetekben suffixumok is
szerepelnek.
Mind a perfectumban, mind az imperfectumban vannak egyes és többes
számú alakok, 1., 2. és 3. személyben. Az 1. személyű alak közös nemű, a 2. és 3.
személyben vannak külön hím- és nőnemű alakok.
A ragozási táblázatban a személyek sorrendjét tekintve a nyelvtanok
többsége megfordított sorrendet követ: 3., 2. és 1. személy. Ennek magyarázata
az, hogy az egyes szám 3. személyű alak a legegyszerűbb; a perfectumban maga
az igegyök és a szótári alak, belőle képezhetők a többi formák.
67.§. Az imperfectumból vezethetők le a felszólító módok alakjai. Három
ilyen mód van van a héberben. Latin nevükön: jussivus, imperativus és
cohortativus.
A jussivus enyhébb parancsolást fejez ki. Csak 3. és 2. személyű alakjai
vannak, formailag pedig megegyeznek az imperfectum azonos személyű
alakjaival –kivéve a hifíl igetörzset, amelyben a jussivus első három alakja
némileg eltér az imperfectumtól.
Az imperativus az igazi parancsoló mód. Jellemző erre, hogy csak 2.
személyű alakjai vannak, ezeket az imperfectumból a prefixum elhagyásával
képezzük.
A cohortativus 1. személyű felszólítás; mint ilyen inkább csak óhajt,
szándékot fejez ki (voluntativusnak is nevezik). Az imperfectum 1. személyű
alakjaiból képezzük.
Fontos megjegyezni való: A passzív igetörzsekben, tehát pualban és
hofalban felszólító módok nincsenek.
68.§. A héber igeragozásban két igenév szerepel: az infinitivus és a
particípium.
Az infinitivus általában a főnévi igenévnek felel meg. Két alakja van:
absolutus és constructus. Az előbbi önálló, független; az utóbbihoz járulhatnak
prepozíciók, sőt suffixumok is, ilyenkor (igéből képzett) főnévi jelentése van.

A particípium megfelel a melléknévi igenévnek. Két alakja van: aktívum
és passzivum, az utóbbi fordítható múlt idejű melléknévi, vagy határozói
igenévként.
B. Az erős igék ragozása.
Paradigma (minta-ige): bt'KÉ = ír.
69.§. A perfectum ragozása qal igetörzsben:
Egyes szám
3.szem.hn.
nn.
2.szem.hn.
nn.

bt'KÉ = írt

3.szem. közös nem Wbt]K‰É = írtak

hbÉt]K‰É
TÉb]t'KÉ = írtál

2. szem. hn.

T]b]t'KÉ
yTib]t'KÉ = írtam

1.szem.

Többes szám

nn.

µt,b]t'K]

= írtatok

÷T,b]t'K]
Wnb]t'KÉ = írtunk

1.szem.

70.§. A legtöbb igegyökben a középső gyökmássalhangzó alatt patach
magánhangzó van. Ragozásuk a bt'KÉ igéét követi. Van azonban néhány olyan ige
is, amelyeknek a középső gyökmássalhangzójához céré, illetve chólem
magánhangzó tartozik. Ezek az ún. mediae céré, illetve mediae chólem igék, pl.
dbeKÉ = súlyosnak, megbecsültnek lenni, ÷f¿qÉ = kicsinek lenni. Ezek eltérő ragozása
qal perfectumban a következő:
Egyes szám
3.szem.hn.
nn.
2.szem.hn.
nn.

dbeKÉ = írt
TÉdb] 'KÉ = írtál

nn.
2.szem.hn.
nn.
1.szem.

2. szem. hn.

T]db] 'KÉ

Egyes szám
3.szem.hn.

3.szem. közös nem Wdb]K‰É = írtak

hdÉb]K‰É

yTidb] 'KÉ = írtam

1.szem.

Többes szám

÷f¿qÉ = írt

nn.

µt,db] 'K]

= írtatok

÷T,db] 'K]
Wnd]b'KÉ = írtunk

1.szem.
Többes szám

3.szem. közös nem Wnf]q‰É = írtak

hnÉf]q‰É
TÉnf] ¿qÉ = írtál

2. szem. hn.

T]nf] ¿qÉ
yTinf] ¿qÉ = írtam

nn.
1.szem.

µt,nf] Éq] = írtatok
÷T,nf] Éq]
WNf¿qÉ = írtunk

71.§. A perfectum suffixumai, amelyek az igetőhöz járulnak, ezek szerint a
következők, még pedig minden igetörzsben:
Egyes szám
3.szem.hn.

Többes szám
3.szem. közös nem W

–

nn.

h É–

2.szem.hn.

TÉ –

2. szem. hn.

µT,

nn.

T] –

nn.

÷T,

yTi –

1.szem.

Wn

1.szem.

72.§. A bt'KÉ ige ragozása qal imperfectumban:
Egyes szám

bT¿ky] i = ír

3.szem.hn.

Többes szám
3.szem. közös nem WbT]ky] i = írnak

bT¿k]Ti

nn.

bT¿k]Ti = írsz

2.szem.hn.

hn:b]T¿k]T

ybiT]k]Ti

nn.

bT¿ka] , = írok

1.szem.

WbT]k]Ti = írtok

2. szem. hn.

hn:b]T¿k]Ti

nn.

bT¿k]ni = írunk

1.szem.

73.§. A mediae céré, illetve mediae chólem igék ragozása e példáktól csak
annyiban különbözik, hogy a 2. gyökmássalhangzót mindenütt patach követi ott,
ahol a bt'KÉ ragozásánál chólem magánhangzó volt. Tehát:
Egyes szám 3. sz. hn.
nn.

dB'ky] I

÷f'qy] I

db'k]Ti

÷f'q]Ti

74.§. A látottak alapján az imperfectum alakjainak prefixumai, esetenként
suffixumai, minden igetörzsre érvényesen a következők:
Egyes 3. sz.hn. y

Többes 3. sz.hn. W – y

nn. T
2.sz. hn. T
nn.

nn.

2.sz. hn. W – T

y–i T

1.sz. a

Hn: – T

nn.
1.sz.

Hn: – T
n

75.§. Előfordul olykor, hogy az imperfectum egyes szám 2. szem. nn. y–i
suffixumához, valamint a többes 3. és 2. hn. alakjainak W suffixumához egy ÷
végződés kapcsolódik. Ez az ún. nún paragogicum, a régi ragozási formák
maradványa. A szó jelentését módosítja, bár az utolsó szótag hangsúlyát
súlyossá teszi.

76.§. A wáw consecutivum. A héber folyamatos elbeszélés szereti a
mellérendelő mondat-összetételt; ilyenkor az egymás után következő
mondatokat, amelyek –ismét héber sajátosság szerint– igével kezdődnek, egy
wáw („és”) kötőszó kapcsolja össze. A természetes mondatfűzésből az
következik, hogy múlt idejű elbeszélésben az egymás után következő igék
perfectumban álljanak, jövő idejű elbeszélésben viszont imperfectumban. A
héber mondatszerkesztés azonban ettől az egyszerű szabálytól igen gyakran
eltér. Elindítja pl. az elbeszélést egy perfectum alak, utána azonban már w –val
kapcsolt imperfectumi igealakok következnek, és megfordítva. Az utóbbi
következő és a várttól eltérő idejű alakok előtt álló wáw kötőszót nevezzük wáw
consecutivumnak, mert hozzáigazítja az elsőként használt ige idejéhez az utóbb
következő igék eltérő idejű formáját. A wáw consecutivum a perfectumi alak
jelentését jelen, illetve jövő időre változtatja, az imperfectumét múlt időre.
A wáw consecutivum perfectum alakok előtt egyszerű wÒ , imperfectum
alakok előtt pedig w" , amely után meg kell kettőzni a rá következő mássalhangzót,
tehát a prefixumot. Kivétel az egyes szám 1. személy a prefixuma, amely nem
kettőzhető, helyette pótlónyújtás történik. Példák:

µyhila¿ Ô rh'Ala, ab¿Yw: " … ÷aX¿hAta, gh'nYÒ wI " … h[,r¿ hy:hÉ hv,mW = „Mózes pásztor volt …
és terelte a nyájat … és elérkezett az Isten hegyéhez.” (Ex. 3:1)
… rjeaA' vyail] htÉyh
Ò wÉ Ò wOTaime hkÉlh] wÉ Ò wOTv]aAi ta, vyai jl'vy] I ÷he = „Ha elbocsátja egy férfi
a feleségét, és az elmegy tőle és más férfié lesz…” (Jer. 3:1)
Az első példában a hy:hÉ = „volt” perfectum alak múlt idejű jelentéséhez
igazodik a gh'nYÒ wI " és a ab¿Yw: " wáw consecutivumos imperfectum: „terelte”,
„elérkezett”. A második példában viszont a jl'vy] i = „elbocsátja” jelen (vagy jövő)
idejű alak jelentéséhez igazodnak a hkÉlh
] wÉ Ò és a htÉyhÒ wÉ Ò wáw consecutivumos
perfectum alakok: „elmegy”, „lesz”.
77.§. A felszólító módok qal igetörzsben:
A jussivus megegyezik az imperfectum 3. és 2. személyű alakjaival. (67.§.)
Az imperativust úgy képezzük, hogy elhagyjuk az imperfectum 2. személyű
alakjainak a prefixumát. Mivel azonban így az egyes szám nőnemű és a többes
szám hímnemű alakok elején két sewá állna, ami nem lehetséges, azért e két
alakban az 1. gyökmássalhangzó sewája rövid i magánhangzóra változik. (A
második sewá azonban kiejtendő marad.)
A ige imperativusa tehát:
Egyes szám

Többes szám

hn. bt¿K]

hn. Wbt]Ki

nn. ybit]Ki

nn. hn:b]t¿K]

Ritkán ugyan, de előfordul az imperativusnak egy hosszabb formája, az ún.
toldott imperativus, vagy más néven: imperativus energicus. Az utóbbi
elnevezés utal arra, hogy nyomatékos felszólítást, parancsot fejez ki. Képzése
pedig úgy történik, hogy az imperativus alak végéhez hozzátoldunk egy h–É
szótagot. (E hangsúlyos végződés előtt az imperativus ó magánhangzója
megrövidülve egy szótaggal előbbre kerül.)
A toldott imperativus tehát bt¿K] helyett hBÉt]KÉ .
A cohortativust az imperfectum 1. személyű alakjaiból képezzük egy h–É
végződés hozzáadásával. Az előtte levő szótag magánhangzója sewába rövidül:
Egyes szám: hbÉT]ka
] , = hadd írjak!
Többes szám: hbÉT]k]ni = hadd írjunk!
78.§. Az infinitivusok qal igetörzsben:
Infinitivus absolutus: bwOtKÉ = írni
Infinitivus constructus: bt¿K] = írni, írás.
Mondattani jellegzetességek:
Az infinitivus absolutus sajátsága, hogy némelykor ragozott igealakok helyett is
állhat. Pl.:

yn'pÉl] µT,d]m'[w} " µt,abÉW … dq,V,l' ['beVhÉ wi Ò ¹a¿nw: Ò j'xr¿ É bn¿ghÉ }
= „(Ugye, ti) loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök … azután
eljöttök, és megálltok színem előtt?” (Jer. 7:9)
Egy másik gyakori hebraizmus az, amikor ugyanannak az igének az
infinitivus absolutusa és valamelyik ragozott alakja áll egymás mellett. Ez
azonban csak a ragozott alak jelentését akarja nyomatékossá tenni; nem kell
ugyanazt az igét kétféleképpen lefordítani. Pl.

tWmTÉ t/m WNM,mi òl]kaÉ } µ/yB] = „Ha eszel róla, meg fogsz halni!” (Gen. 2:17). Tehát
nem: „meghalván meghalsz”. Az ilyen –ván, -vén –es fordítások a latinból
kerültek nyelvünkbe, csupán archaikus jellegük miatt hangzanak néha költőien
(„várván vártam az Urat” stb.).
79.§. A qal igetörzsben a particípiumnak van cselekvő és szenvedő alakja:
Particípium activum: bteK¿ = író; az, aki ír
Particípium passivum: bWtKÉ = írott; ami le van írva.
A nőnemű alakok az ismert h –É végződéssel fordulnak elő: hbÉt]Ké¿ hbÉWtK] . Az
actív particípiumnál gyakori az t–, nőnemű végződés is: tb,t,K¿ .
80.§. A nifal igetörzs ragozása perfectumban.

A nifal igetörzs képzésére jellemző egy n preformatívum (előképző). A perfectumi
alakoknál ni szótag járul az egyébként (suffixumokkal) szabályosan képezett alakokhoz. A
bt'KÉ ige jelentése nifalban olyasféle, hogy valaki „leírást adott (pl. önéletrajzot)
önmagáról”; lehet passzív is: „leíratott”.
Egyes szám

Többes szám

bT'k]ni

3.szem.hn.

3.szem. közös nem WbT]k]ni

nn.

hbÉT]k]ni

2.szem.hn.

TÉb]T'k]ni

2. szem. hn.

µt,b]T'k]ni

nn.

T]b]T'k]ni

nn.

÷T,b]T'k]ni

yTib]T'k]ni

1.szem.

Wnb]T'k]ni

1.szem.

81.§. A nifal imperfectumban a n preformatívum asszimilációval beleolvad
az 1. gyökmássalhangzóba, az utóbbi tehát megkettőződik. Az 1.
gyökmássalhangzó kettőzése olyan jelenség, amely csak a nifal imperfectumban
(s a belőle képzett alakokban) fordul elő.
Egyes szám

Többes szám

3.szem.hn.

bteKyÉ I

nn.

bteKÉTi

2.szem.hn.

bteKÉTi

2. szem. hn.

nn.

ybit]KÉTi

nn.

1.szem.

3.szem. hn.

Wbt]KyÉ I
hn:b]t'KÉTi

bteKaÉ ,

Wbt]KÉTi
hn:b]t'KÉTi
bteKÉni

1.szem.

82.§. A felszólító módok közül a jussivus itt is megegyezik az imperfectum
megfelelő alakjaival. A cohortativust pedig a qal igetörzsben látott módon
képezzük úgy, hogy az 1. személyű alakokhoz h –É végződést toldunk.
Az imperativus képzésénél viszont az történik, hogy a prefixum elhagyása
után annak helyébe egy h segédhangzót írunk, hogy az 1. gyökmássalhangzóban
megmaradjon a jellegzetes kettőzés. (Kettőzés előtt mindig teljes magánhangzós
szótagnak kell állnia.)
A nifal imperativus alakjai tehát a következők:
Egyes szám

Többes szám

2. szem. hn. bteKh
É i
nn. ybit]Kh
É i

2. szem. hn. Wbt]Kh
É i
nn. hn:b]t'Kh
É i

85.§. Az infinitivusok közül az absolutus alakot a perfectum tőből, tehát ni
előképzővel; a constructust pedig az imperfectum tőből, tehát kettőzéssel:
Infinitivus absolutus: bT¿k]ni

Infinitivus constructus: bteKh
É i
84.§. A nifal particípiumnak csak egy alakja van, mediális jelentéssel: bTÉkn] .i
85.§. A piél és pual igetörzsek ragozása.
A piél és pual: intenzív igetörzsek. Az intenzív igetörzsek képzésére pedig
jellemző a középső gyökmássalhangzó megkettőzése minden igealakban.
Azonkívül az igetörzsek nevében ott vannak a bennük előforduló
magánhangzók is: piélben az i és é, pualban az u és a. Piél perfectumban azonban
az é tőmagánhangzó többnyire a-ra változik.
86.§. A piél és pual perfectuma:
Egyes szám
Piél 3. szem.hn.

bTeKi

nn.

hbÉT]Ki

2.szem.hn.

TÉb]T'Ki

nn.

T]b]T'Ki

Többes szám
3. szem. közös nem WbT]Ki

2. szem. hn.
nn.

µt,b]T'Ki
÷T,b]T'Ki

1.szem.

yTib]T'Ki

1. szem.

Pual 3. szem.hn.

bT'Ku

3. szem. közös nem WbT]Ku

nn.

hbÉT]Ku

2. szem. hn.

TÉb]T'Kiu

nn.

T]b]T'Ku
yTib]T'Ku

1. szem.

Wnb]T'Ki

2. szem. hn.
nn.

µt,b]T'Ku
÷T,b]T'Ku
Wnb]T'Ku

1. szem.

A bt'KÉ ige jelentése piélben: írogat, írkál, sokat ír stb. A pual ennek passzívuma:
írogattatik stb. A perfectum természetesen múlt idejű jelentésű.
87.§. A piél és pual imperfectuma:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bTeky' Ò

nn.

bTek'T]

2. szem. hn.

bTek'T]

2. szem. hn.

nn.

ybiT]k'T]

nn.

1. szem.

bTeka' }

3. szem. hn.

WbT]ky' Ò
hn:b]Tek'T]

1. szem.

WbT]k'T]
hn:b]Tek'T]
bTek'nÒ

Amint látható, a prefixum alatt mindenütt sewá áll. Az egyes szám 1. személyű
alaknál annyi kis különbség van, hogy az a prefixum alá összetett sewá került.

Ennek oka az, hogy a gutturális hangzók szimpla sewá helyett jobban szeretik az
összetettet. Ugyanez a jelenség megfigyelhető a pual imperfectumban is.
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bT'kyu Ò

nn.

bT'kuT]

2. szem. hn.

bT'kuT]

2. szem. hn.

nn.

ybiT]kuT]

nn.

hn:b]T'kuT]

bT'kau }

1. szem.

WbT]kyu Ò

3. szem. hn.

WbT]kuT]
hn:b]T'kuT]
bT'kunÒ

1. szem.

88.§. Felszólító módok a piél és pual igetörzsben.
A piél jussivusra és cohortativusra az eddig látott szabályok érvényesek.
Az imperativus is szabályos képzésű, elmarad a prefixum. Tehát a piél
imperativus alakjai:
Egyes szám

Többes szám

2. szem. hn. bTeK'

2. szem. hn. WbT]K'

nn. ybiT]K'

nn. hn:b]TeK'

A szenvedő jelentésű pual igetörzsben felszólító módok nincsenek. (67.§.)
89.§. E két igetörzs infinitivusai:
Piél

Pual

Infinitivus absolutus:

bT¿K'

bt¿Ku

Infinitivus constructus:

bTeK'

bT'Ku

90.§. Piél és pual particípium.
Először is megjegyzendő, hogy a piél igetörzstől kezdve minden további igetörzs
a particípiumot egy m előraggal képezi.
Az igetörzsek jelentéséből következik továbbá, hogy a piél particípium
passzív jelentésű.
Piél
particípium activum:

Pual

bTek'm]

particípium passivum:

bTÉkum]

91.§. A hifíl igetörzs ragozása.
A hifíl perfectum alakjait egy hi szótaggal, mint preformatívummal képezzük. Az
igetörzs nevéből még az is látszik, hogy a 2. és 3. gyökmássalhangzó között egy
hosszú í tőmagánhangzó van. Ez azonban perfectumban csak (az egyes és

többes) 3. személyben szerepel, a 2. és 1. személyben a helyére patach
magánhangzó kerül.
A perfectum alakok tehát a következők:
Egyes szám
3. szem.hn.

byTikh] i

nn.

hbÉyTikh] i

2.szem.hn.

TÉb]T'kh] i

nn.

T]b]T'kh] i
yTib]T'kh] i

1.szem.

Többes szám
3. szem. közös nem WbyTikh
] i

2. szem. hn.
nn.

µt,b]T'kh] i
÷T,b]T'kh] i
Wnb]T'k]hi

1. szem.

A hifíl igetörzs okozó, műveltető jelentésű, a bt'KÉ ige jelentése tehát múlt időben:
(mással) leíratott, az imperfectumnak megfelelő jelen, vagy jövő időben: leírat, le
fog íratni (valakivel valamit).
92.§. A hifíl igetörzs imperfectuma:
Csak a hifíl imperfectumban (és a belőle képzett alakokban) fordul elő az a
jellegzetesség, amiről könnyen felismerhető, hogy a prefixum alatt patach
magánhangzó van. A hosszú í tőmagánhangzó az imperfectumban mindenütt
megmarad, csak a többes számú nőnemű alakokban rövidül é hangzóvá.
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

byTiky] "

nn.

byTik]T'

2. szem. hn.

byTik]T'

2. szem. hn.

nn.

ybiyTik]T'

nn.

byTika] '

1. szem.

3. szem. hn.

WbyTiky] '
hn:b]Tek]T'
WbyTik]T'
hn:b]Tek]T'
byTik]n"

1. szem.

93.§. Felszólító módok a hifíl igetörzsben:
a. A jussivus egyedül a hifíl igetörzsben tér el az imperfectumtól, de csak az első
három alakban (egyes 3. szem. hn. és nn., 2. szem. hn.), a többi alak itt is azonos
az imperfectumi formákkal. A hifíl jussivus ragozása tehát:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bTeky] "

nn.

bTek]T'

nn.

2. szem. hn.

bTek]T'

2. szem. hn.

nn.

ybiyTik]T'

3. szem. hn.

nn.

WbyTiky] '
hn:b]Tek]T'
WbyTik]T'
hn:b]Tek]T'

b. Az imperativust a jussivus alakokból képezzük. A prefixum helyébe egy
kisegítő h mássalhangzó kerül, hogy a jellegzetes patach magánhangzó
megmaradjon:
Egyes szám

Többes szám

2. szem. hn. bTekh
] '

2. szem. hn. WbyTikh
] '

nn. ybiyTikh
] '

nn. hn:b]Tekh
] '

c. A cohortativus képzése szabályos:
Egyes szám 1. szem. hbÉyTika
] '

Többes szám 1. szem. hbÉyTik]n"

94.§. Igenevek a hifíl igetörzsben:
a. Infinitivus absolutus:

bTekh] '

Infinitivus constructus: byTikh
] '
b. Particípium:

byTik]m'

95.§. A hofal igetörzs perfectuma:
Képzésére jellemző, hogy az igegyök elé egy hangsúlytalan hÉ (ho-)
preformatívum kerül; a tőmagánhangzó patach.
Egyes szám
3. szem.hn.

bT'kh] É

nn.

hbÉT]kh] É

2.szem.hn.

TÉb]T'kh] É

nn.

T]b]T'kh] É
yTib]T'kh] É

1.szem.

Többes szám
3. szem. közös nem WbT]kh
] É

2. szem. hn.
nn.

µt,b]T'kh] É
÷T,b]T'kh] É
Wnb]T'k]hÉ

1. szem.

A hofal igetörzs a hifíl passzívumát fejezi ki: (valami valaki által másnak a
megbízásából) leírattatott.
96.§. A hofal igetörzs imperfectumának ragozásánál a perfectum
előképzőjének h mássalhangzója helyébe prefixumok kerülnek, a hangsúlytalan
o magánhangzó megmarad.
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bT'ky] :

nn.

bT'k]TÉ

2. szem. hn.

bT'k]TÉ

2. szem. hn.

nn.

ybiT]k]TÉ

nn.

1. szem.

bT'ka] É

3. szem. hn.

WbT]ky] :
hn:b]T'k]TÉ

1. szem.

WbT]k]TÉ
hn:b]T'k]TÉ
bT'k]n:

97.§. Felszólító módok a hofal igetörzsben nincsenek, mivel passzív
jelentésű igetörzs. (67.§.)
98.§. Igenevek a hofal igetörzsben:

bTekh] É

a. Infinitivus absolutus:
Infinitivus constructus:
b. Particípium:

bT'kh] É

bTÉk]mÉ

99.§. A hitpaél igetörzs perfectuma:
A hitpaél perfectum alakjait egy –thi szótaggal, mint preformatívummal
képezzük. Intenzív igetörzs lévén, ebben is kettőzendő a középső
gyökmássalhangzó.
Egyes szám

Többes szám

bTeK'th] i

3. szem.hn.
nn.

hbÉT]K'th] i

2. szem.hn.

TÉb]T'K'th] i

nn.

T]b]T'K'th] i

3. szem. közös nem WbT]K'th
] i

2. szem. hn.
nn.

yTib]T'K'th] i

1. szem.

1. szem.

µt,b]T'K'th] i
÷T,b]T'K'th] i
Wnb]T'K'th] i

Hitpaélban az ige jelentése intenzív reciprok. A bt'KÉ ige tehát ebben az
igetörzsben kb. azt jelenti, hogy „egymásnak irogatni”, pl. levelezni stb.
100.§. A hitpaél igetörzsben az imperfectumot úgy képezzük, hogy a thi
előképző h hangzója helyébe prefixumokat teszünk:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bTeK'ty] I

nn.

bTeK't]Ti

2. szem. hn.

bTeK't]Ti

2. szem. hn.

nn.

ybiT]K't]Ti

nn.

3. szem. hn.

hn:b]TeK't]Ti

bTeK'ta] ,

1. szem.

WbT]K'ty] I

1. szem.

WbT]K't]Ti
hn:b]TeK't]Ti
bTeK't]nI

101.§. A felszólító módok közül a jussivus itt is megegyezik az
imperfectum megfelelő alakjaival. A cohortativusnál pedig az elmaradó
prefixumok helyére ismét a kisegítő h mássalhangzó kerül:
Egyes szám
2. szem. hn. bTeK'th
] i
nn. ybiT]K'th
] i

Többes szám
2. szem. hn. WbT]K'th
] i
nn. hn:b]TeK'th
] i

102.§. Igenevek a hitpaél igetörzsben:
a. Infinitivus absolutus:

bT¿K'th] i

Infinitivus constructus: bTeK'th
] i
b. Particípium: bTeK't]mi
103.§. A hitpaél igetörzs képzésénél rendellenesség mutatkozik olyankor,
ha az ige 1. gyökmássalhangzója ún „sziszegő hang”, tehát sé cé v . Ilyenkor a thi
előképző t hangzója és az ige 1. gyökmássalhangzója –könnyebb kiejtés
kedvéért– helyet cserél; e jelenség grammatikai elnevezése metatheszisz (hangzó
áttétel). Pl. a rm'vÉ = „őriz” ige hitpaél perfectuma: rMeT'vh
] éi hrÉM]T'vh] i …,
imperfectuma: rmeT'vy] I é rMeT'v]Ti … , particípiuma: rMeT'v]mi .
104.§. Végül az erős igeragozás valamennyi alakja a bt'KÉ igén szemléltetve
és táblázatba foglalva a 40. oldalon található.
Igék suffixumokkal.
105.§. A héber mondatban a cselekvés tárgyát ki lehet fejezni az tae
prepozíció ragozott alakjaival, pl. ytia¿ rm'vÉ = „őrizett engem” (vigyázott rám).
Van azonban más lehetőség is annak kifejezésére, hogy kire vonatkozik, kit érint
a cselekvés. Ez történik az igei suffixumokkal, melyeknek alkalmazása hasonló a
magyar tárgyas igeragozáshoz.
106.§. Az igei suffixumokkal kapcsolatban a következő alapvető dolgokat
kell megjegyezni:
Néhány kivételtől eltekintve csak a kifejezetten cselekvő jelentésű
igetörzsekben használatosak; ezek a qal, piél és hifíl.
1. személyű igealakhoz 1. személyű suffixum nem kapcsolható, sem 2.
személyű igealakhoz 2. személyű suffixum. Ez visszaható ragozás volna, arra
pedig ott a nifal igetörzs. 3. személyű igealakhoz 3. személyű suffixum csak
akkor kapcsolódhat, ha a cselekvés alanya és tárgya más.
107.§. Az igei (tárgyi) sufixumok általában ugyanazok, mint a névszói
(birtokos) suffixumok, csupán néhány eltérés látható. Pl. az egyes szám 1. szem.
suffixum ynI . Az egyes szám 3. szem. hímnemű suffixum Wh , a h hangzó azonban
gyakran kiesik és a suffixum csak W , vagy wO formában marad meg; a perfectum
egyes 1. szem. y–i végződése után pedig w lesz. Az egyes 3. szem. nőnemű H
suffixum magánhangzós végződésű igealak után hÉ -ra módosul. A többes 3.
szem. suffixumok pedig µ , illetve ÷ formában jelentkeznek.
108.§. Az igei suffixumok előtt hangsúlyeltolódás miatt gyakran történik
változás az ige tőmagánhangzóival. Különbség van a suffixumok

kapcsolódásánál is aszerint, hogy magánhangzóra, vagy mássalhangzóra
végződő igealakhoz fűződnek.
Lényeges változás történik az igei suffixumok előtt egy esetben: a
perfectum egyes szám 3. személyű nőnemű alaknál, amelynek h–É végződése t–'
–ra változik.
109.§. Néhány példa az igei suffixumok alkalmazására:

ynI + rm'vÉ = ynIr'mÉv] = ő (férfi) őrizett engem
ynI + hrÉm]vÉ = ynItr] 'mÉv] = ő (nő) őrizett engem
ò + yTir]m'vÉ = òyTir]m'v] = őriztelek (férfit)
ynI + rm¿vy] I = ynIrem]vy] I = ő (férfi) őriz engem
ò + Wrm]vy] I = òWrm]vy] I = ők ériznek téged, stb.
Néhány bibliai példa:

òyTit'nÒ µyIwGO l' aybin: òyTivD] 'qh] i … òyTi[d] y' Ò = „Ismertelek … megszenteltelek; népek
prófétájává tettelek” (Jer. 1:5).

ynIdeM]l' òyt,wjO rÒa¿ ynI[ye diwhO hwhy òyk,rDÉ Ò = „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!” (Zsolt. 25:4)

hÉWvb]kwi Ò År,ahÉ AÉ ta, Wal]mi = „Töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta!” (Gen 1:28)
110.§. A nún energicum. Gyakran előfordul, hogy az igei suffixumok (még
pedig az egyes számú 1. szem. yni , a 2. szem. hn. ò és a 3. szem. hn. Wh nn. H (és
egyes imperfectumi igealakok közé egy n hangzó (eredetileg an szótag) kerül. A
kifejezés nyomatékossá tételére szolgál, innen van a nún energicum elnevezés is.
A n hangzó azonban vagy asszimilálódik a következő (1. vagy 2. személyű) igei
suffixum mássalhangzójába, vagy magába olvasztja a (3. személyű) Wh suffixum h
hangzóját; így majdnem minden esetben kettőzés jelzi a jelenlétét. Pl.

ûÉa{ rÒa' rv,a} År,ahÉ AÉ la, Jle = „Menj el arra a földre, amelyet mutatok neked!” (Gen
12:1)

WNd,qp] ]ti yKi µdÉaAÉ ÷B,W WNr,Kz] ]tAi yKi vwOnaÔAhmÉ = „Micsoda az ember, hogy gondod van rá, és
az ember fia, hogy törődsz vele?” (Zsolt. 8:5)

I. táblázat

bt'KÉ = ír

Az erős igék ragozása
Piél

Pual

Hifíl

Hofal

bt'KÉ
hbÉt]K‰É
TÉb]t'KÉ
T]b]t'KÉ
yTib]t'KÉ
Wbt]K‰É
µT,b]t'K]
÷T,b]t'K]
Wnb]t'KÉ
bT¿ky] i
bT¿k]Ti
bT¿k]Ti
ybiT]k]Ti
bT¿ka] ,
WbT]ky] i
hn:b]T¿k]Ti
WbT]k]Ti
hn:b]T¿k]Ti
bT¿k]ni
bt¿¿K]
ybit]Ki
Wbt]Ki
hn:b]t¿K]

bT'k]ni
hbÉT]k]ni
TÉb]T'k]ni
T]b]T'k]ni
yTib]T'k]ni
WbT]k]ni
µT,b]T'k]ni
÷T,b]T'k]ni
Wnb]T'k]ni
bteKyÉ i
bteKÉTi
bteKÉTi
ybit]KÉTi
bteKaÉ ,
Wbt]KyÉ I
hn:b]t'KÉTi
Wbt]KÉTi
hn:b]t'KÉTi
bteKÉni
bteKhÉ i
ybit]KhÉ i
Wbt]KhÉ i
hn:b]t'KhÉ i

bTeKi
bT'Ku
byTikh] i
bT'kh] É
hbÉT]Ki
hbÉT]Ku hbÉyTikh] i hbÉT]kh] É
TÉb]T'Ki
TÉb]T'Ku TÉb]T'kh] i TÉb]T'kh] É
T]b]T'Ki
T]b]T'Ku T]b]T'kh] i T]b]T'kh] É
yTib]T'Ki
yTib]T'Ku yTib]T'kh] i yTib]T'kh] É
WbT]Ki
WbT]Ku WbyTikh] i
WbT]kh] É
µT,b]T'Ki
µT,b]T'Ku µT,b]T'kh] i µT,b]T'kh] É
÷T,b]T'Ki
÷T,b]T'Ku ÷T,bT] 'kh] i ÷T,b]T'kh] É
Wnb]T'Ki
Wnb]T'Ku Wnb]Tk' h] i Wnb]T'kh] É
bTeky' Ò
bT'kyu Ò
byTiky] "
bT'ky] :
bTek'T]
bT'kuT]
byTik]T'
bT'k]TÉ
bTek'T]
bT'kuT]
byTik]T'
bT'k]TÉ
ybiT]k'T]
ybiT]kuT] ybiyTik]T'
ybiT]k]TÉ
bTeka' }
bT'kau }
byTika] '
bT'ka] É
WbT]ky' Ò
WbT]kyu Ò
WbyTiky] '
WbT]ky] :
hn:b]Tek'T]
hn:b]T'kuT] hn:b]Tek]T' hn:b]T'k]TÉ
WbT]k'T]
WbT]kuT] WbyTik]T'
WbT]k]TÉ
hn:b]Tek'T]
hn:b]T'kuT] hn:b]Tek]T' hn:b]T'k]TÉ
bTek'nÒ
bT'kunÒ
byTik]n"
bT'k]n:
bTeK'
bTekh] '
ybiT]K'
ybiyTikh] '
WbT]K' Nincs!
WbyTikh] ' Nincs!
hn:b]TeK'
hn:b]Tekh] '

hbÉT]ka] ,
hbÉT]k]ni

hbÉt]KaÉ ,
hbÉt]KÉni

hbÉT]ka' }
hbÉT]k'nÒ Nincs!

bwOtKÉ
bt¿K]

bT¿k]ni
bteKhÉ i

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.
Imperat.
T.sz. E.sz.

Nifal

Coh.

Qal

bteK¿
bWtKÉ

bT¿K'
bTeK'

bt¿Ku
bT'Ku

bTek'm]
bTÉk]ni

hbÉyTika] '
hbÉyTik]n" Nincs!
bTekh] '
byTikh] '

bTekh] É
bT'kh] É

byTik]m'
bTÉkum]

Hitpaél

bTeKt' h] i
hbÉTK] t' h] i
TÉbT] K' t' h] i
T]bT] K' t' h] i
yTibT] K' t' h] i
WbT]Kt' h] i
µT,bT] K' t' h] i
÷T,bT] K' t' h] i
Wnb]TK' t' h] i
bTeKt' y] I
bTeKt' T] i
bTeKt' T] i
ybiTK] t' T] i
bTeKt' a] ,
WbT]Kt' y] I
hn:bT] Ke t' T] i
WbT]Kt' T] i
hn:bT] Ke t' T] i
bTeKt' n] I
bTeKt' h] i
ybiTK] t' h] i
WbT]Kt' h] i
hn:bT] Ke t' h] i
hbÉTk] t' a] ,
hbÉTk] t' n] I
bT¿Kt' h] i
bTeKt' h] i
bTeKt' m] i

bTÉk]mÉ

Rövidítések: sz = szám, T = többes, E = egyes, a = absolutus, c = constructus, A =
actív, P = passzív.

C. A gutturális igék ragozása
111.§. A héber igék jelentős hányadának ragozása eltér az ún. erős, tehát
szabályos igeragozástól. Eltérő lesz a ragozás akkor, ha az igének egy vagy több
gyökmássalhangzója vagy gutturális, vagy gyenge mássalhangzó. A gutturális
igéknél főként magánhangzó változások történnek az erős igeragozásnál látott
példához képest. A gyenge igeragozásnál viszont a –később (127.§.)
felsorolandó– gyenge mássalhangzók módosulnak, sőt esetenként nyomtalanul
kiesnek.
112.§. A gutturális igéket három csoportba osztjuk aszerint, hogy az
igének az első, a középső, vagy a harmadik gyökmássalhangzója gutturális.
Ennek megfelelően vannak:
primae gutturális igék, pl. dm'[É = „áll”,
mediae gutturális igék, pl. Jr'BÉ = „megáld”,
tertiae gutturális igék, pl. jl'vÉ = „elküld”.
113.§. A gutturális igéknél két körülmény idéz elő rendhagyó nyelvtani
formákat:
a. Mivel a gutturális hangzó nem kettőzhető, ezért olyanesetekben, amikor
nyelvtani szabály szerint kettőzni kellene őket, vagy pótlónyújtást, vagy virtuális
kettőzést kell alkalmazni. (Vö. 10. és 38. §.)
b. A gutturális hangzók nehezen tűrik meg a sewát, ezért a szimpla sewá
helyére többnyire (bár nem mindig!) sewá compositum, más néven chatéf hangzó
lép. (19.§.)
A primae gutturális igék.
Paradigma: dm'[É = „áll”.
114.§. A primae gutturális igéknél a legtöbb ragozási rendellenességet az okozza,
hogy a gutturális hangzó alá szimpla sewá helyett valamilyen chatéf hangzó
kerül. Pl.
Qal perfectum többes 2. szem. hn. µT,d]m'[} = álltatok
nn. ÷T,d]m'[}
imperativus hn. dm¿[} = állj!

ydim][i

Wdm][i = álljatok!
hn:d]m¿[}

Infinitus constructus: dm¿[} = állni, állás.
115.§. Ha az ilyen sewá compositummal (chatéf hangzóval) ellátott szótag
előtt egy előképző szótag, prefixum áll, akkor abban a chatéf hangzónak
megfelelő teljes magánhangzónak kell állnia. Pl. dm'[É az ige ragozása során:

Qal imperfectum egyes 3. szem.: dm¿[y} " é dm¿[}T'
Hifíl perfectum egyes 3. szem.: dymi[h
Ô , é hdÉymi[hÔ ,
Hofal perfectum egyes 3. szem.: dm'[h
Õ É é hdÉm][hÉ É stb.
(Ha a chatéf hangzó után következő szótagban sewá mobile áll, akkor a sewák
torlódásának elkerülésére a chatéf hangzó is teljes magánhangzóvá válik. L. a
felsorolt példák közt a hofal perf. Egyes szem. nőnemű alakját.)
116.§. A gutturális hangzót ennél az igénél csak a nifal imperfectumban
(és az imperfectum tőből képezett alakokban) kellene megkettőzni. Ennek
elkerülésére pótlónyújtást alkalmazunk. Pl.
Nifal imperf. Egyes 3. szem.: dme[yÉ E é dme[eTe
117.§. Az dm'[É ige ragozása a II. sz. táblázat első négy oszlopában látható.
Mivel az intenzív igetörzsek (piél, pual, hitpaél) ragozása teljesen szabályos,
azért ezeket szükségtelen volt a táblázatba felvenni.
118.§. Van viszont néhány ige, melyeknek a ragozása némileg eltér az dm'[É
igéétől. Ezeknek a qal igetörzse a táblázat további három oszlopában található:

dm'jÉ = „megkíván”. Az eltérést a ragozásban az jelenti, hogy a j hangzó,
bár gutturális, eltűri a szimpla sewát. A prefixum viszont ugyanúgy patach
magánhangzót vesz fel, mint az dm'[É ige imperfectumában.

qz"jÉ = „erősnek lenni”. Az imperfectumban az 1. gyökmássalhangzó alá
chatéf szegól kerül, ennek megfelelően a prefixum alá teljes szegól. A
tőmagánhangzó viszont chólem helyett patach.

rs'aÉ = „megköt(öz)”. Az imperfectumban a prefixum alá szintén chatéf
szegól kerül, a tőmagánhangzó viszont chólaem.
Megjegyzés. Az ’áleffel kezdődő igék többsége nem a primae gutturálisok
mintájára ragozódik, hanem a gyenge ragozású igék közé tartozik; vö. 130.§.
II. táblázat
Primae gutturális igék

dm'jÉ = megkíván
qz"jÉ = erősnek lenni
dm'[É = áll

rs'aÉ = megköt(öz)

Hifíl

Hofal

Qal

Qal

Qal

dm'[É
hdÉm][‰É
TÉd]m&'[É
T]d]m'[É
yTid]m&'[É
Wdm][É‰
µT,d]m'[}
÷T,d]m'[}
Wnd]m&'[É
dm¿[y} '
dm¿[}T'
dm¿[}T'
ydim]['T'
dm¿[a, Ô
Wdm][y' "
hn:d]m&[¿ }T'
Wdm]['T'
hn:d]m&¿[}T'
dm¿[}n"
dm¿[}
ydim][i
Wdm][i
hn:d]m&¿[}

dm'[Ôn<
hdÉm][,n<
TÉd]m&'[Ôn<
T]d]m'[Ôn<
yTid]m&'[Ôn<
Wdm][,n<
µT,d]m'[Ôn<
÷T,d]m'[Ôn<
Wnd]m&'[Ôn<
dme[yÉ E
dme[ÉTe
dme[ÉTe
ydim][‰ÉTe
dme[ÉTe
Wdm][yÉ‰ E
hn:d]m&[' ÉTe
Wdm][‰ÉTe
hn:d]m&'[ÉTe
dme[ÉnE
dme[hÉ e
ydim][hÉ‰ e
Wdm][hÉ‰ e
hn:d]m&'[hÉ e

dymi[hÔ ,
dm'[hÕ ‰É
hdÉym&i[hÔ ,
hdÉm][hÉ ‰É
TÉd]m&'[hÔ ,
TÉd]m&'[hÕ ‰Éi
T]d]m'[hÔ ,
T]d]m&'[hÕ ‰É
yTid]m&'[hÔ ,
yTid]m'[hÕ ‰É
Wdymi[hÔ ,
Wdm][hÉ ‰É
µT,d]m'[hÔ ,
µT,d]m'[h† ‰É
÷T,d]m'[hÔ ,
÷T,d]m'[h} ‰É
Wnd]m&'[hÔ ,
Wnd]m&[' hÕ É‰
dymi[y} "
dm'[yÕ :
dymi[}T'
dm'[ÕT‰É
dymi[}T'
dm'[ÕT‰É
ydiym&i[}T'
ydim][ÉT‰É
dymi[a} '
dm'[aÕ É‰
Wdymi&[y} "
Wdm][yÉ :‰
hn:d]m&e[}T'
hn:d]m&'[ÕTÉ‰
Wdym&i[}T'
Wdm][ÉTÉ‰
hn:d]m&e[}T'
hn:d]m&'[ÕTÉ‰
dymi[}n"
dm'[Õn:‰
dme[h} '
ydiym&i[h} '
Wdym&i[h} ' Nincs!
hn:d]m&e[h} '

dm'jÉ
hdÉmj] É‰
TÉd]m&j' É
T]d]mj' É
yTid]m&j' É
Wdm]j‰É
µT,d]mj' }
÷T,d]mj' i}
Wnd]m&j' É
dm¿jy] "
dm¿j]T'
dm¿j]T'
ydimj¿ ]T'
dm¿ja] '
Wdm]jy] "
hn:d]m&j¿ ]T'
Wdm]j]T'
hn:d]m&j¿ ]T'
dm¿j]n"
dm¿j}
ydimj] i
Wdm]ji
hn:d]m&j¿ }

qz"jÉ
hq;zj] ‰É
TÉqz] j&" É
T]qz] j" É
yTiqz] j&" É
Wqz]j‰É
µT,qz] j" }
÷T,qz] j" }
Wnq]zj"& É
qz"jyÔ <
qz"jTÔ ,
qz"jTÔ ,
yqizjÒ T, ,
qz"jaÔ ,
WqzÒjy, ,
hn:qz] j&" TÔ ,
WqzÒjT, ,
hn:qz] j&" TÔ ,
qz'hnÔ ,
qz'j}
yqizjÒ i
WqzÒji
hn:qz] j&" }

rs'aÉ
hrÉsa] ‰É
TÉrs] a&' É
T]rs] a' É
yTirs] a&' É
Wrs]a‰É
µT,rs] a' }
÷T,rs] a' }
Wnr]sa&' É
rs¿ayÔ <
rs¿aTÔ ,
rs¿aTÔ ,
yrisa] T' '
rs¿aaÔ ,
Wrs]ay' "
hn:rs] a&¿ TÔ ,
Wrs]aT' '
hn:rs] a&¿ TÔ ,
rs¿anÔ <
rs¿aÔ
yrisa] i
Wrs]ai
hn:rs] a&¿ Ô

hdÉm][a, ,
hdÉm]['n"

hdÉm][aÉ‰ e
hdÉm][ÉnE

hdÉymi[a} '
hdÉymi[}n" Nincs!

hdÉmj] a] '
hdÉmj] ]n"

hqÉzjÒ a, ,
hqÉzjÒ n, ²

hrÉsa] a, ,
hrÉsa] n' "

dwOm[É
dwOm[}

dm¿[}n"
dme[he e

dme[hÕ É‰
dm'[hÕ É‰

dwOmjÉ
dm¿j}

qwOzjÉ
qzOj}

rwOsaÉ
rs¿aÔ

qzejÉ

dmÉ[ÕmÉ‰

dmewjO
dWmjÉ

rsewaO
rWsaÉ

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.
Imperat.
T.sz. E.sz.

Nifal

Coh.

Qal

dmewO[
dWm[É

dme[h} '
dymi[h} '
dymi[}m'

dmÉ[Ôn<

A mediae gutturális igék
Paradigma: fjv = „leöl”, JrB = „megáld”.
119.§. A mediae gutturális igék ragozásánál a gutturális mássalhnagzó alá
néha
compositum kerül. Ez a helyzet a perfectumi alakok közül az egyes 3.
személyű nőnemben és a többes 3. személyben; továbbá az imperfectum egyes 2.
személyű nőnemben és a többes 3. és 2. személyű hímnemű alakokban. Pl. a fjv
ige qal perfectumban:
sewá

Egyes szám
3. szem. hn. fj'vÉ

Többes szám
3. szem. közös nem Wfj}vÉ

nn. hfÉj}vÉ
120.§. A mediae gutturális igéknél az intenzív igetörzsek ragozásánál
jelentkezik a főprobléma, mivel a nyelvtani szabály szerint kettüzendő 2.
gyökmássalhangzó gutturális, nem kettőzhető. A szokásos feloldás szerint
ezekben az igetörzsekben vagy virtuális kettőzés, vagy pótlónyújtás történik. A
fent említett minta igék esetében:
Piél perfectum E/3. szem. hn. fjevi é JreBe
Piél imperf. E/3. hn. fjevy' Ò é JrebyÉ Ò
Pual perfectum E/3. szem. hn. fj'vu é Jr'B¿
Pual imperf. E/3. hn. fj'vyu Ò é Jr'By¿ Ò
Hitpaél perfectum E/3. hn. fjeT'vh
] i é JreBÉTh] i
Hitpaél imperf. E/3. hn. fjeT'vy] I é JreBÉty] I
Megjegyzések. 1. A piél perfectum megadott alakjai helyett előfordulhat a fj'vi ,
illetve Jr'Be alak is. 2. A fj'vÉ ige hitpaéljának képzése metatheszisszel történik, vö.
103.§.
121.§. A fj'vÉ , illetve Jr'BÉ ige ragozása a III. számú táblázatban van
összefoglalva. Mivel a mediae gutturális igéknek a nifal, hifíl és hofal
igetörzsében (néhány chatéf hangzó alkalmazásától eltekintve) rendhagyó alakok
nincsenek, azért ezek az igetörzsek a táblázatban nem szerepelnek.
A Jr'BÉ igének qal igetörzsben csak a passzív particípiuma fordul elő: JWrBÉ
= „áldott”.
III. táblázat
Mediae gutturális igék

fj'vÉ = leöl

Jr'BÉ = megáld

Piél

Pual

fj'vÉ
hfÉj}vÉ
TÉfh] &'vÉ
T]fj] 'vÉ
yTifj] &'vÉ
Wfj}vÉ
µT,fj] 'v]
÷T,fj] 'v]
Wnf]j&'vÉ
fj'vy] I
fj'v]Ti
fj'v]Ti
yfij}v]Ti
fj'va] ,
Wfj}vy] I
hn:fj] &v
' ]Ti
Wfj}v]Ti
hn:fj] &'v]Ti
fj'v]nI

fjevi
hfÉj}vi
TÉfj] 'vi
T]fj] 'vi
yTifj] 'vi
Wfj}vi
µT,fj] 'vi
÷T,fj] 'vi
Wnf]j'vi
fjevy' EÒ
fjev'T]
fjev'T]
yfij}v'T]
fjeva' }
Wfj}vy' Ò
hn:fj] ev'T]
Wfj}v'T]
hn:fj] ev'T]
fjev'nÒ

fj'vu
hfÉj}vu
TÉfj] 'vu
T]fj] 'vu
yTifj] 'vu
Wfj}vu
µT,fj] 'vu
÷T,fj] 'vu
Wnf]j'vu
fj'vyu Ò
fj'vuT]
fj'vuT]
yfij}vuT]
fj'vau }
Wfj}vyu Ò
hn:fj] 'vuT]
Wfj}vuT]
hn:fj] 'vuT]
fj'vunÒ

Imperat.
T.sz. E.sz.

fj'v]
yfij}v'
Wfj}v'
hn:fj] &'v]

fjev'
yfij}c'
Wfj}v'
hn:fj] ev'

Coh.

hfÉj}va] ,
hfÉj}v]nI

hfÉj}va' }
hfÉj}v'nÒ

fwOjvÉ
fwOjv]

fjev'
fjev'

fjewOv
fWjvÉ

fjev'm]

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.

Qal

Nincs!

Nincs!

fj'vu
fj'vu
fhÉvum]

Hitpaél

Piél

Pual

fjeT'vh] i
hfÉj}T'vh] i
TÉfj] 'T'vh] i
T]fj] 'T'vh] i
yTifj] 'T'vh] i
Wfj}T'vh] i
µT,fj] 'T'vh] i
÷T,fj] 'T'vh] i
Wnf]j'T'vh] i
fjeT'vy] I
fjeT'v]Ti
fjeT'v]Ti
yfij}T'v]Ti
fjeT'va] ,
Wfj}T'vy] I
hn:fj] eT'v]Ti
Wfj}T'v]Ti
hn:fj] eT'v]Ti
fjeT'v]nI

JreBe
hkÉrB} e
TÉkr] B' e
T]kr] B' e
yTikr] B' e
Wkr}Be
µT,kr] B' e
÷T,kr] B' e
Wnk]rB' e
JrebyÉ Ò
JrebÉT]
JrebÉT]
ykirb} ÉT]
JrebaÉ }
Wkr}byÉ Ò
hn:kr] be ÉT]
Wkr}bÉT]
hn:kr] be ÉT]
JrebÉnÒ

Jr'B¿
hkÉrB} ¿
TÉkr] B' ¿
T]kr] B' ¿
yTikr] B' ¿
Wkr}B¿
µT,kr] B' ¿
÷T,kr] B' ¿
Wnk]rB' ¿
Jr'by¿ Ò
Jr'b¿T]
Jr'b¿T]
ykirb} ¿T]
Jr'ba¿ }
Wkr}by¿ Ò
hn:kr] b' ¿T]
Wkr}b¿T]
hn:kr] b' ¿T]
Jr'b¿nÒ

fjeT'vh] i
yfij}T'vh] i
Wfj}T'vh] i
hn:fj] eT'vh] i

JreBe
ykirB} e
Wkr}Be
hn:kr] Be É

hfÉj}T'va] ,
hfÉj}T'v]nI

hkÉrb} aÉ }
hkÉrb} ÉnÒ

fjeT'vh] i
fjeT'vh] i

JreBÉ
JreBÉ

fjeT'v]mi

JrebÉm]

Nincs!

Nincs!

Jr'B¿
Jr'B¿

Hitpaél

JreBtÉ h] i
hkÉrB} tÉ h] i
TÉkr] B' tÉ h] i
T]kr] B' tÉ h] i
yTikr] B' tÉ h] i
Wkr}BtÉ h] i
µT,kr] B' tÉ h] i
÷T,kr] B' tÉ h] i
Wnk]rB' tÉ h] i
JreBtÉ y] I
JreBtÉ T] i
JreBtÉ T] i
ykirB} tÉ T] i
JreBtÉ a] ,
Wkr}BtÉ y] I
hn:kr] Be tÉ T] i
Wkr}BtÉ T] i
hn:kr] Be tÉ T]
JreBtÉ n] I
JreBtÉ h] i
ykirB} tÉ h] i
Wkr}BtÉ h] }i
hn:kr] Be tÉ h] i
hkÉrB} tÉ a] ,
hkÉrB} tÉ n] I
JreBtÉ h] i
JreBtÉ h] i
JreBtÉ m] i

JrÉb¿m]

A tertiae gutturális igék
Paradigma: jl'vÉ = „elküld”.
122.§. A tertiae gutturális igék köző soroljuk azokat az igéket, melyeknek a
3. gyökmássalhangzója H é j vagy [ . Az a , illetve a h végződésű igéket a gyenge
igék között találjuk meg. A r hangzó pedig e helyen nem viselkedik a
gutturálisokhoz hasonlóan.
123.§. A tertiae gutturális igéknek a gutturális hangzója eltűri az egyszerű
sewát, chatéf hangzó alkalmazására nincs szükség (kivéve néhány igei suffuxum
előtti alakot).
124.§. Valamennyi igetörzsben a perfectum egyes szám 2. személyű
nőnem alakjában a t suffixum előtt, a gutturális hangzó alá patach magánhangzó
kerül. Tehát pl. a qal perfectum egyes 2. szem. nőneme: T]j'l'vÉ = ”elküldtél ”.
(Helyesírási megjegyzés: a patach közbejötte ellenére a suffixumban a dáges lene,
alatta pedig a sewá quiescens megmarad).
125.§. Ha a gutturális hangzó szó végén áll, és eléje a nyelvtani képzésnek
megfelelően egy hosszú magánhangzó (é, í, ó, ú) kerül, akkor a könnyebb kiejtés
érdekében:
a. egyes alakoknál a hosszú magánhangzó megrövidül, pl.
piél perfectum E/3. szem. hn.: jL'vi
piél imperf. E/3. szem. hn.: jL'vy' Ò
b. gyakrabban a hosszú magánhangzó és a gutturális hang közé egy patach
furtivum lép be (vö. 22.§. 4. bek.), pl.
qal infinitivus absolutus: j"wOlvÉ
qal infinitivus constructus: j"wOlv]
hifíl perfectum E/3. szem. hn.: h"ylivh
] i
hifíl imperf. E/3. szem. hn.: j"ylivy] "
126.§. A tertiae gutturális igék ragozásáról teljes áttekintést ad a IV. számú
táblázat. Szokás szerint csak a szabályos alakok találhatók meg itt.
Megjegyzendő azonban, hogy az ún pauzális formáknál (23.§. 4. bek.)
magánhangzó hosszabbodás lép fel, s így a 125.§. a. pontja alatt említett
esetekben is patach furtivum lép a gutturális hangzó elé.
IV. táblázat
Tertiae gutturális igék

jl'vÉ = elküld

Nifal

Imperat.
T.sz. E.sz.

jl'vÉ
hjÉl]vÉ
TÉj]l&'vÉ
T]j'l&'vÉ
yTij]l&'vÉ
Wjl]vÉ‰
µT,j]l'v]
÷T,j]l'v]
Wnj]l&'vÉ
jl'vy] I
jl'v]Ti
jl'v]Ti
yjil]v]Ti
jl'va] ,
Wjl]vy] I
hn:j]l&v
' ]Ti
Wjl]v]Ti
hn:j]l&'v]Ti
jl'v]nI
jl'v]
yjil]vi
Wjl]vi
hn:j]l&'v]

jl'v]nI
hjÉl]v]nI
TÉj]l&'v]nI
T]jl' &'v]nI
yTij]l&'v]nI
Wjl]v]nI
µT,j]l'v]nI
÷T,j]l'v]nI
Wnj]l&'v]nI
jl'VyÉ I
jl'VÉTi
jl'VÉTi
yjil]VÉTi
jl'VaÉ ,
Wjl]VyÉ I
hn:j]l&'VÉTi
Wjl]VÉTi
hn:j]l&'VÉTi
jl'VÉnI
jl'VhÉ i
yjil]VhÉ i
Wjl]VhÉ i
hn:j]l&'VhÉ i

jL'vi
jL'vu
j"ylivh] i
jl'vh] É
hjÉL]vi
hjÉL]vu hjÉyl&ivh] i hjÉl]vh] É
TÉj]L&'vi
TÉj]L&'vu TÉj]l&'vh] i TÉj]l&'vh] É
T]j'L&'vi
T]j]L&'vu T]j'l&'vh] i T]j'l&'vh] É
yTij]L&'vi
yTij]L&'vu yTij]l&'vh] i yTij]l&'vh] É
WjL]vi
WjL]vu Wjylivh] i
Wjl]vh] É
µT,j]L'vi
µT,j]L'vu µT,j]l'vh] i µT,j]l'vh] É
÷T,j]L'vi
÷T,j]L'vu ÷T,jl] 'vh] i ÷T,jl] 'vh] É
Wnj]L&'vi
Wnj]L&'vu Wnj]l&'vh] i Wnj]l&'vh] É
j"ylivy] "
jl'vy] :
jL'vy' Ò
jL'vyu Ò
j"yliv]T'
jl'v]TÉ
jL'v'T]
jL'vuT]
j"yliv]T'
jl'v]TÉ
jL'v'T]
jL'vuT]
yjil]v]TÉ
yjiL]v'T]
yjiL]vuT] yjiyl&iv]T'
j"yliva] '
jl'va] É
jL'va' }
jL'vau }
Wvylivy] "
Wjl]vy] :
WjL]vy' Ò
WjL]vyu Ò
hn:j]L&'v'T] hn:j]L&'vuT] hn:j]l&'v]T' hn:j]l&'v]TÉ
Wjl]v]TÉ
WjL]v'T]
WjL]vuT] Wvyliv]T'
hn:j]L&'v'T] hn:j]L&'vuT] hn:j]l&'v]T' hn:j]l&'v]TÉ
jL'vunÒ
j"yliv]n"
jl'v]n:
jL'v'nÒ
jL'v'
jl'vh] '
yjiL]v'
yjiyl&ivh] '
WjL]v' Nincs!
Wjyl&ivh] ' Nincs!
hn:j]L&'v'
hn:j]l&'vh] '

Coh.

hjÉL]va' }
hjÉL]v'nÒ

hjÉl]VaÉ ,
hjÉl]VÉnI

hjÉL]va' }
hjÉL]v'nÒ

j"wOlvÉ
j"wOlv]

j"l¿v]nI
j"leVhÉ i

j"Lev'
jL'v'

j"lev¿
j"WlvÉ

jlÉv]nI

j"Lev'm]

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.

Qal

Piél

Pual

Nincs!
Nincs!

Hifíl

hjÉyliva] '
hjÉyliv]n"
j"levh] '
j"ylivh] '

Hofal

Nincs!

j"levh] É

j"yliv]m'
jLÉvum]

Hitpaél

jL'Tv
' h] i
hjÉLv
] h] i
TÉjL] &T' v
' h] i
T]jL' &T' v
' h] i
yTijL] T&' v
' h] i
WjL]Tv
' h] i
µT,jL] T' v
' h] i
÷T,jL] T' v
' h] i
Wnj]L&T' v
' h] i
jL'Tv
' y] I
jL'Tv
' T] i
jL'Tv
' T] i
yjiLT] v
' T] i
jL'Tv
' a] ,
WjL]Tv
' y] I
hn:jL] &T' v
' T] i
WjL]Tv
' T] i
hn:jL] &T' v
' T] i
jL'Tv
' n] I
jL'Tv
' h] i
yjiLT] v
' h] i
WjL]Tv
' h] i
hn:jL] &T' v
' h] i
hjÉLT] v
' a] ,
hjÉLT] v
' n] I
j"LTe v
' h] i
jL'Tv
' h] i
j"LTe v
' m] i

jlÉv]mÉ

D. A gyenge igék ragozása.
127.§. Gyenge igéknek azokat az igéket nevezzük, amelyeknek valamelyik
gyökmássalhangzója gyenge hangzó. A gyenge mássalhangzók közé tartozik a n

(és olykor a hozzá hasonlóan viselkedő l ), továbbá a w és a y , végül az egyébként
gutturális, de esetenként gyenge tulajdonságokat mutató a és h .
128.§. A gyenge igék ragozásánál a következő rendellenességek
fordulhatnak elő:
a. Az asszimiláció (hasonulás), amikor a gyenge n (és l ) beolvad a
következő mássalhangzóba, az összeolvadást, azaz hangzó-kettőződést, írásban
dáges forte mutatja.
b. A gyenge mássalhangzók némelykor nyomtalanul kiesnek. Ha szó
elején az 1. gyökmássalhangzó marad így el, annak a neve afereszisz. Ha szó
közepén esik ki egy gyenge mássalhangzó, azt úgy nevezzük, hogy szinkópé. Ha
pedig a 3. gyökmássalhangzó a szó végéről tűnik el, azt úgy hívjuk, hogy
apokopé.
c. A gyenge a az írásban ugyan általában megmarad, de hangzóértéke
nincs, mit az mutat, hogy még sewá magánhangzó-jel sem áll alatta. Erre az
esetre mondjuk, hogy a hangzó kvieszkál (nyugalmi helyzetben van).
d. A w és a y ún. félhangzók, bizonyos esetekben, rendszerint egy megelőző
magánhangzóval összeolvadva, hosszú magánhangzókká keményednek: a w ó,
vagy ú, a y í magánhangzóvá válik.
129.§. A gyenge igéket a már ismert l['PÉ ige gyökmássalhangzóinak a
segítségével szoktuk megnevezni, gondolva arra, hogy ennek az igének a P az 1.,
az [ a 2., a l pedig a 3. gyökmássalhangzója, s az elnevezésben arra utalunk,
hogy az illető gyenge igének 1., 2., vagy 3. gyökmássalhangzója a gyenge n é w é a
stb. Pl. a n”P (pe-nún) jelölés és elnevezés azt mutatja, hogy a gyenge ige 1.
gyökmássalhangzója n : lP'n: = „(le)esik”. Az w”[ (‛ajin-wáw) elnevezés azt jelzi,
hogy a 2. gyökmássalhangzó (magánhangzóba keményedett) w : µWq = „fölkel”. A
h”l (lámed-hé) elnevezés olyan igére utal, amelynek a 3. gyökmássalhangzója h :
hlÉG: = „ leleplez”.
A a”P igék.
130.§. Mindössze öt ige tartozik ebbe a csoportba: db'aÉ = „elvész”, lk'aÉ =
„eszik”, rm'aÉ = „mond”, hbÉaÉ = „akar”, hpÉaÉ = (kenyeret) süt. A két utóbbi
kétszeresen is gyenge (egyúttal h”l ) ige.
Ezek az igék általában a primae gutturálisok mintájára ragozhatók (II. sz.
táblázat). Kivételt képez a qal imperfectum, ahol a prefixum után magánhangzóösszevonódást eredményeként ó hangzó következik, az a pedig kvieszkál, sőt az
egyes szám 1. személyében ki is esik.
131.§. A leggyakrabban előforduló rm'aÉ ige ragozása qal imperfectumban:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.
nn.
1. szem.

rm'ay¿ = mond

Wrm]ayO = mondanak

rm'aT¿

hn:r]ma' T¿

rm'aT¿ = mondasz

Wrm]aT¿ = mondotok

yrima] T¿

hn:r]ma' T

rm'a¿ = mondok

rm'an¿ = mondunk

132.§. Csak az rm'aÉ igénél fordul elő az, hogy a wáw consecutivummal
ellátott imperfectum első három alakjában az a tőhangzó e-re gyengül. Viszont
az egyes szám 1. személyében a w" szótag pótlónyújtással w: lesz.
Imperfectum + consecutivum egyes szám:

rm,aY¿w" = és mondta

3. szem hn.

rm,aT¿w"

nn.

rm,aT¿w" = és mondtad

2. szem. hn.

yrima] T¿w"

nn.

rm'aw¿ : = és mondtam

1. személy

A többes számú alakoknál nincs változás.
133.§. Az rm'aÉ ige imperativusa:
E/2. szem. hn. rm¿aÔ
nn.
T/2. szem. hn.
nn.

= mondj!

yrima] i
Wrm]ai = mondjatok!
hn:r]ma¿ Ô

134.§. Az infinitivus constructus: rm¿aÔ . Igen gyakran fordul elő ez az alak a
l] prepozícióval kapcsoltan, amikor azután magánhangzó összevonódással a
következő alak keletkezik: rm¿ale . Ezt a szót általában –a görög legón fordítás
alapján– magyarra úgy szokták fordítani, hogy „mondván”. A héber prózában
azonban legtöbbször csak kiegészítésként fordul elő ez a szó egy megelőző rm,aY¿w"
= „és (azt) mondta”, vagy más hasonló jelentésű szó után, s ilyenkor a lefordítása
szükségtelen; az írásban egy kettőspont helyettesítheti. Pl. rm¿ale hv,m¿ hw:hy¿ Ò rBedY' wÒ "
=„és szólt az Úr Mózeshez: …”
A ÷”P igék.
Paradigma: lp'n: = „leesik”.
135.§. A ÷”P igék 1. gyökmássalhangzója gyenge n . Ha ez a hangzó olyan
helyzetbe kerül, hogy egyfelől megelőzi valamilyen előképző, másfelől alája
ragozási szabály szerint sewá quiescens kerül, akkor a n hangzó asszimilálódik:
beolvad a következő mássalhangzóba, s ez által az megkettőzödik.

Példák az asszimilációra:
Qal imperf. E/3. szem. hn. lP¿ny] I helyett lP¿yI
nn. lP¿n]Ti helyett lP¿Ti
Nifal perf. E/3. szem. hn.

lp'n]nI helyett

Hifíl perf. E/3. szem. hn. lypinh
Ò i helyett lypihi stb.
136.§. A lp'n: ige qal imperativusának képzésénél az történik, hogy a prefixum
elhagyása után az asszimilálódott n visszatér, s így a képzés szabályos: lp¿n] stb.
137.§. Nem minden ÷”P igénél alakul azonban így az imperativus. A
prefixum elhagyásával együtt legtöbbször az asszimilálódott n hangzó is elvész.
(kettőzött mássalhangzóval nem kezdődhet szó); így tehát az 1.
gyökmássalhangzó nyomtalan elveszésével ún. afereszisz történik (128.§. b.
pont). Pl. a vg'n: ige jelentése: „közeledik”.
Qal imperf. E/3. szem. hn. vG"yI
nn. vG'Ti
E/2. szem. hn. vG'Ti
nn. yviGÒTi
A 2. személyből képzett imperativus:
E/hn. vG"
nn. yviG]
138.§. Fontos megjegyezni való: Azok az igék (nemcsak a ÷”P , hanem
majd a soron következő ” igék közt is), amelyek az imperativust afereszisszel
képezik, ugyanilyen módon képezik az infinitivus constructust is. Utóbbinál
azonban a szóalak egy t–, (illetve t–' ) végződéssel hosszabb lesz. Pl. A vg'n: ige
infinitivus constructusa: tv,G, .
139.§. A ÷”P igék hofal igetörzsében az asszimiláció hatására az
előképzőben levő rövid o magánhangzó rövid u-ra változik. A perfectumi
formák tehát így alakulnak:

lp'nh] É helyett lp'hÉ
hlÉP]nh] É helyett hlÉPh] u stb.
140.§. Külön megemlítendő a ÷”P igék közt a ÷t'n: = „ad” ige. Ennél a 3.
gyökmássalhangzó n –ja is asszimilálódik, ha utána mássalhangzós suffixum
következik. Pl. a
perfectum E/2. szem. hn. TÉnÒt'n: helyett TÉt'n:
nn. T]n]t'n: helyett T]t'n: stb.

Az ige imperfectuma ÷T'ny] I helyett ÷TeyI …
Imperativusa afereszisszel: ÷Te é ynIT] stb. Infinitivus constructusa pedig: tTe ,
összevonva a tn<T, alakból. Ez az infinitivus a következőképpen ragozható: yTiTi é
òT]Ti = „adásom, adásod” stb.
141.§. A ÷”P igék mintájára ragozzuk qal igetörzsben a jq'lÉ =”fog, vesz”
igét. A l hangzó itt ugyanúgy asszimilálódik, illetve adott helyzetben kiesik,
mint az előző igéknél a n .
Qal imperfectum: jQ'yI , imperativus: jq' , infinitivus constructus: tj'q' .
Ennél az igénél azonban ügyelnünk kell arra, hogy a 3. gyökmássalhangzóját
nézve tertiae gutturális ige. Ebből adódik az eltérő ragozás a perfectum Egyes 2.
szem. nőnem, továbbá az infinitivus absolutus és a két particípium alaknál.
V. sz. táblázat
A ÷”P igék ragozása

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.

lp'n: = leesik

vg'n: = közeledik, ÷t'n: = ad ; jq'lÉ = fog, vesz
Qal

Nifal

Hifíl

lp'n:
hlÉp]n‰:
TÉlp] &'n:
T]lp] 'n:
yTilp] &'n:
Wlp]n:‰
µT,lp] 'nÒ
÷T,lp] 'n
Wnl]p&'n:
lP¿yI
lP¿Ti
lP¿Ti
yliP]Ti
lP¿a,
WlP]yI
hn:lP] &T¿ i
WlP]Ti
hn:lP] &¿Ti
lP¿nI

lP'nI
hlÉP]nI
TÉlP] &'nI
T]lP] 'nI
yTilP] &'nI
WlP]nI
µT,lP] 'nI
÷T,lP] 'nI
Wnl]P'&nI
lpeNy: I
lpeN:Ti
lpeN:T
ylip]N:Ti
lpeNa: ,
Wlp]Ny: I
hn:lp] &'N:Ti
Wjl]VÉTi
hn:lp] &'N:Ti
lpeN:nI

lyPhi
hlÉyPihi
TÉlP] &h' i
T]lP] h' i
yTilP] &h' i
WlyPihi
µT,lP] h' i
÷T,lP] h' i
Wnl]P&h' i
lyPiy"
lyPiT'
lyPiT'
yliyPiT'
lyPia}
WlyPiy"
hn:lP] &eT'
WlyPiT'
hn:lP] &eT'
lyPin"

Hofal

lP'hu
hlÉPh] u
TÉlP] &h' u
T]lP] h' u
yTilP] 'hu
WlP]hu
µT,lP] h' u
÷T,lP] h' u
Wnl]P&h' u
lP'yu
lP'Tu
lP'Tu
yliP]Tu
lP'au
WlP]yu
hn:lP] &'Tu
WlP]Tu
hn:lP] &'Tu
lP'nu

Qal

vg'n:
hvÉg]n:‰
TÉvg] &"n:
T]vg] "n:
yTivg] '"n:
Wvg]n:‰
µT,vg] "nÒ
÷T,vg] "nÒ
Wnv]g&"n:
vG"yI
vG"Ti
vG"Ti
yviGÒTi
vG"a,
WvGÒyI
hn:vG] &"Ti
WvGÒTi
hn:vG] &"Ti
vG"nI

Qal

÷t'n:
hn:t]n‰:
TÉt&'n:
T]t'n:
yTit&'n:
Wnt]n:‰
µT,t'nÒ
÷T,t'nÒ
WnNt'&n:
÷TeyI
÷TeTi
÷TeTi
ynIT]Ti
÷Tea,
WnT]yI
hN:T&eTi
WnT]Ti
hN:T&eT
÷TenI

Qal

jk'lÉ
hjÉql] ‰É
TÉjq] &l' É
T]jq' l' É
yTijq] &l' É
Wjq]lÉ
µT,jq] l' ]
÷T,jq] l' ]
Wnj]q&l' É
jQ'yI
jQ'Ti
jQ'Ti
yjiQT] i
jQ'a,
WjQ]yI
hn:jQ] &T' i
WjQ'Ti
hn:jQ] &T' i
jQ'nI

Imperat.
T.sz. E.sz.

lpeNh: i
ylip]Nh: i
Wlp]Nh: i
hn:lp] &'Nh: i

lPeh'
yliyPih'
WlyPih' Nincs!
hn:lP] &he '

vG"
yviGÒ
WvGÒ
hn:vG] &"

÷Te
ynIT]
WnT]
hN:T&e

jq'
yjiq]
Wjq]
hn:jq] &'

Coh.

hlÉPa] ,
hlÉP]nI

hlÉp]Na: ,
hlÉp]N:nI

hlÉyPia'
hlÉyPin"

hvÉGaÒ ,
hvÉGÒnI

hn:Ta] ,
hn:T]nI

hjÉQa] ,
hjÉQn] I

Inf.
c. a.

lwOpn:
lp¿nÒ

lP¿nI
lpeNh: i

lPeh'
lyPih'

lPehu
lP'hu

vwOgn:
tv,G,

÷wOtn:
tTe

j"ql¿ É
tj'q'&

lpen¿
lWpn:

lP'nI

lyPim'
lP'mu

vgen¿
vWgn:

÷ten¿
÷Wtn:

j"q&le ¿
j"Wq&lÉ

Part.
P. A.

lp¿nÒ
ylip]nI
Wlp]nI
hn:lp] &¿nÒ

Nincs!

142.§. A ÷”P igék ragozását összefoglalóan az V. sz. táblázat mutatja be.
Mithogy az igék intenzív törzseinek a képzésénél semmi rendellenesség nem
történik, ezért a táblázatból elmaradtak. Szerepel viszont a vg'n: , a ÷t'n: és a jq'lÉ igék
qal igetörzse.
A ÖwÖy”P igék.
Paradigmák: bv'y: = „ül, lakik”,

vr'y: = „örököl”.

143.§. A y”P igék 1. gyökmássalhangzója, a jelzésnek megfelelően, y . A
zárójelbe tett wáw ( w ) azonban arra utal, hogy a nyelv régebbi korszakában az 1.
gyökmássalhangzó eredetileg w volt. Ez a w azután az igeragozás során több ízben
visszatér –minden lehetséges formában. Így kettőzött w mássalhangzóként
jelentkezik a nifal imperfectumban, mater lectionisként ó magánhangzó lesz a
nifal perfectumban és az egész hifíl igetörzsben; ú magánhangzó lesz az egész
hofal igetörzsben.
144.§. A qal igetörzsben egyéb rendellenességek is jelentkeznek. Az
imperfectumi alakoknál a bv'y: ige 1. gyökmássalhangzója kiesik, a prefixum és a
megmaradó gyökmássalhangzók közé két é magánhangzó kerül:
E/3. szem. hn. bveye
nn. bveTe stb.
145.§. Az imperfectumból a prefixum elhagyásával képzett imperativus:
bve é ybiv] stb. Minthogy a képzés afereszisszel történt, hasonló módon képezzük
az infinitivus constructust is: tb,v, (Vö, 138.§.)
Az utóbb említett infinitivus ragozott alakjai: yTib]vi é òT]b]vi stb.

146.§. Vannak y”P igék, melyeknek az imperfectumi alakjaiban a y
megmarad, de csak mater lectionisként, hosszú í-be keményedve. Pl. a vr'y: ige
imperfectuma
E/3. szem. hn. vr'yyI
nn. vr'yTi stb.
Az imperfectum ilyen képzése ellenére az imperativust és az infinitivus
constructust ugyanúgy képezzük, mint a vr'y: igénél. A cr'y: ige imperativusa: vre é
yvir] stb. Az infinitivus constructus: tv,r, . Ez utóbbi alak suffixumokkal: yTivr] i é
òT]vr] i stb.
147.§. A nifal igetörzs alakjainak képzése a bv'y: igénél:
perfectum

imperfectum

bv'wOn

bveWy: I

nn.

hbÉvw' On

bveWTi

E/2. szem. hn.

TÉb]vw' On

stb.

E/3. szem. hn.

148.§. A hifíl igetörzs alakjai:
perfectum

imperfectum

byviwh

byviwyO

nn.

hbÉyviwhO

byviwOT

E/2. szem. hn.

TÉb]vw' hO

stb.

E/3. szem. hn.

jussivus

imperativus

E/3. szem. hn.

bvewyO

nn.

bvewOT

E/2. szem. hn.

bvewOT

bvewhO

ybiyviwOT

ybiyviwhO

nn.

149.§. A hofal igetörzs alakjai:
perfectum

imperfectum

bv'Wh

bv'Wy

nn.

hbÉvW] h

bv'WT

E/2. szem. hn.

TÉb]vW' h

stb.

E/3. szem. hn.

150.§. A ÖwÖy”P igékhez hasonlóan ragozzuk a Jl'hÉ = „megy” ige qal és hifíl
igetörzsét. Ez az ige ugyan primae gutturális, de az említett két igetörzsben
ugyanúgy ragozzuk, mint a bv'y: igét. Tehát a qal imperfectuma:

E/ 3. szem. hn. JleyE = megy
nn. JleTe
Az imperativusa egyes számban: Jle é ykil] = menj!
Az infinitivus constructusa: tk,l,
Hifíl igetörzsben az ige (causatív) jelentése: „visz”, vagy: „vezet”.
Hifíl

perfectum

imperfectum

JyliwhO

JyliwyO

nn.

hkÉyliwOh

JyliwOT

E/2. szem. hn.

TÉk]lw' Oh

stb.

E/3. szem. hn.

151.§. A ÖwÖy”P igék ragozását összefoglalóan a VI. sz. táblázat mutatja be.
Ezeknél az igéknél az intenzív törzsekben nem mutatkozik eltérés a szabályos
ragozástól, ezért a táblázatban nem is szerepelnek. Le van írva azonban külön a
vr'y: ige qal igetörzse, továbbá a Jl'hÉ ige qal és hifíl igetörzse.
VI. sz. táblázat
A ÖwÖy”P igék ragozása

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.

bv'y: = ül, lakik

vr'y: = örököl

Jl'hÉ = megy

Qal

Nifal

Hifíl

Hofal

Qal

Qal

Hifíl

bv'y:
hbÉvy] :‰
TÉb]vy' :
T]b]vy' :
yTib]vy' :
Wbv]y:‰
µT,b]vy' Ò
÷T,b]vy' Ò
Wnb]vy' :

bv'wOn
hbÉvw] On
TÉb]vw' On
T]b]vw' On
yTib]vw' On
Wbv]wOn
µT,b]vw' On
÷T,b]vw' On
Wnb]vw' On

byviwhO
hbÉyviwhO
TÉb]vw' hO
T]b]vw' hO
yTib]vw' hO
WbyviwhO
µT,b]vw' hO
÷T,b]vw' hO
Wnb]vw' hO

bv'Wh
hbÉvW] h
TÉb]vW' h
T]b]vW' h
yTib]vW' h
Wbv]Wh
µT,b]vW' h
÷T,b]vW' h
Wnb]vW' h

vr'y:
hvÉry]” :
TÉvr] y' :
T]vr] y' :
yTivr] y' :
Wvr]y” :
µT,vr] y' Ò
÷T,vr] y' Ò
Wnv]ry' :

Jl'hÉ
hkÉlh] É‰
TÉk]lh' É
T]k]lh' É
yTik]lh' É
Wkl]hÉ‰
µT,k]lh' }
÷T,k]lh' }
Wnk]lh' É

JyliwhO
hkÉyliwhO
TÉkl] w' hO
T]kl] w' hO
yTikl] w' hO
WkyliwhO
µT,kl] w' hO
÷T,kl] w' hO
Wnk]lw' hO

bveWy: I
bveW:Ti
bveW:Ti
ybivW] :Ti
bveWa: ,
Wbv]Wy: I
hn:b]vW' :Ti
Wbv]W:Ti
hn:b]vW' :Ti
bveW:nI
bveWh: i
ybivW] h: i
Wbv]Wh: i
hn:b]vW' h: i

byviwyO
bv'Wy
byviwOT
bv'WT
byviwOT
bv'WT
ybiyviwOT
ybivW] T
byviwaO
bv'Wa
WbyviwyO
Wbv]Wy
hn:b]vwe OT hn:b]vW' T
WbyviwOT
Wbv]WT
hn:b]vwe OT hn:b]vW' T
byviwOn
bv'Wn
bvewhO
ybiyviwhO
WbyviwhO Nincs!
hn:b]vwe hO

vr'yyI
vr'yTi
vr'yTi
yviry] Ti
vr'yai
Wvr]yyI
hn:vr] y' Ti
Wvr]yTi
hn:vr] y' Ti
vr'ynI
vre
yvir]
Wvr]
hn:vr] e

JleyE
JleTe
JleT
ykil]Te
Jleae
Wkl]yE
hn:k]l'Te
Wkl]Te
hn:k]l'Te
JlenE
Jle
ykil]
Wkl]
hn:k]le

JyliwyO
JyliwTO
JyliwTO
kiyliwTO
JyliwaO
WkyliwyO
hn:kl] we TO
WkyliwTO
hn:kl] we TO
JyliwnO
JlewhO
ykiyliwhO
WkyliwhO
hn:kl] we hO

Coh.

hbÉva] e
hbÉv]nE

hbÉvW] a: ,
hbÉvW] :nI

hbÉyviwaO
hbÉyviwOn

hvÉry] ai
hvÉry] nI

hkÉla] e
hkÉl]nE

hkÉyliwaO
hkÉyliwnO

Inf.
c. a.

bwOvy:
tb,v,

bv¿Wh: i
bveWh: i

bvewhO
byviwhO

bveWh
bv'Wh

vwOry:
tv,r,

JwOlhÉ
tk,l,

JlewhO
JyliwhO

bvey¿
bWvy:

bvÉwOn

byviwOm

Jleh¿

JyliwmO

bvÉWm

vreyO
vWry:

Part.
P. A.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.
Imperat.
T.sz. E.sz.

bveyE
bveTe
bveTe
ybiv]Te
bveae
Wbv]yE
hn:b]v'Te
Wbv]Te
hn:b]v'Te
bvenE
bve
ybiv]
Wbv]
hn:b]ve

Nincs!

Valódi y”P igék.
Paradigma: bf'y: = „jónak lenni”.
152.§. Ezeknek az igéknek az 1. gyökmássalhangzója eredetileg is jód ( y )
volt. Néhány ige tartozik ehhez a csoporthoz, közülük elsősorban a bf'y: ige qal és
hifíl igetörzse jegyzendő meg.
153.§. A bf'y: ige ragozása qal perfectumban teljesen szabályos, ezért itt
fölösleges leírni. A qal imperfectumot a vr'y: ige mintájára ragozzuk, a y
gyökmássalhangzó ennélfogva hosszú í –be merevedik, az írásban pedig mater
lectionisként van jelen:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bf'yyI

Wbf]yyI

nn.

bf'yTi

hn:bf] y' Ti

2. szem. hn.

bf'yTi

Wbf]yTi

nn.

ybify] Ti

hn:bf] y' Ti

bf'yai

bf'ynI

1. szem.

154.§. A qal imperfectumból képzett imperativus:
Egyes szám

Többes szám

bf'yÒ = légy jó

Wbf]yI = legyetek jók!

ybify] I

hn:bf] y' Ò

2.szem. hn.
nn.

155.§. Az igenevek qal igetörzsben:
Infinitivus absolutus:

= jónak lenni

constructus:
Particípium:

= aki jó

156.§. Hifílben az ige jelentése: „jól tenni (vmit)”.
A perfectumi alakok a következők:
Egyes szám

Többes szám

byfiyhe

Wbyfiyhe

nn.

hbÉyfiyhe

µT,bf] y' he

2. szem. hn.

TÉbf] y' he

÷T,bf] y' he

nn.

T]bf] y' he

WbnÒbf] y' he

yTibf] y' he

Wnb]fy' he

3. szem. hn.

1. szem

157.§. A hifíl imperfectum ragozása:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

byfiyyE

WbyfiyyE

nn.

byfiyTe

hn:bf] ye Te

2. szem. hn.

byfiyTe

WbyfiyTe

nn.

ybiyfiyTe

hn:bf] ye T

byfiyae

byfiynE

1. szem

158.§. Az igenevek a hifíl igetörzsben:
Infinitivus absolutus: bfeyhe
constructus: byfiyhe
Particípium:

byfiyme

Az w”[ igék.
Paradigma: µWq = „fölkel”
159.§. Az e csoportba tartozó igék 2. gyökmássalhangzója a megnevezés
szerint wáw ( w ) volna. Valójában azonban csak néhány olyan ige van, amelyben
a w mássalhangzóként van jelen, pl. hw:xÉ = „parancsol”; ezeket szabályosan
ragozzuk. Az w”[ igék túlnyomó többsége rendhagyó ragozású. Az eredeti w
mássalhangzó az esetek nagy részében wO , vagy W magánhangzóba keményedik,
sőt az is előfordul, hogy a w szinkópét szenved és kiesik. Ez a helyzet mindjárt a
qal perfectumban is: az egyes szám 3. szem. hn. alak µw"qÉ helyett µWq . Hogy a
szótárban mégis olyan alak szerepeljen, amelyben a w , ha magánhangzóként is,
de jelen van, ezért ezeknek az igéknek a szótári alakja kivételesen a qal
infinitivus constructus.
160.§. A qal perfectum a mondottak szerint összevont alakot mutat: µqÉ é
hmÉqÉ é TÉm]q' stb.
161.§. Az erős igeragozásnál (a 70.§. –ban) láttuk azt, hogy vannak ún.
mediae céré, illetve mediae chólem igék; más szóval, előfordul, hogy a középső
gyökmássalhangzó után nem a, hanem é, illetve hosszú ó magánhangzó
következik. Ez a jelenség megtalálható az w”[ igék qal igetörzsében is. Így
például mediae céré ige a tWm = „meghal” ige; mediae chólem ige a vwOB =
„szégyenkezik, megszégyenül”.
A tWm ragozása qal perfectumban:
3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.
nn.
1. szem.

Egyes szám

Többes szám

tme = meghalt

Wtme = meghaltak

htÉme
TÉm' = meghaltál

µT,m' = meghaltatok

T]m'

÷T,m'

yTim' = meghaltam

Wnt]m' = meghaltunk

A vwOB ige ragozása qal perfectumban:
3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.
nn.
1. szem.

Egyes szám

Többes szám

vwOB = meghalt

WvwOB = meghaltak

hvÉwBO
TÉvw] BO = meghaltál

µT,vw] BO = meghaltatok

T]vw] BO

÷T,vw] BO

yTivw] BO = meghaltam

Wnv]B¿ = meghaltunk

162.§. A qal imperfectumban a w hosszú W magánhangzóként van jelen, pl.
µWqy: é µWqTÉ stb. A mediae chólem igéknél megmarad az wO magánhangzó; a
prefixum alá céré kerül: vwObyE é vwObTe stb. A többes nőnemű alakoknál a suffixum
elé egy elválasztó y–, magánhangzó lép be, viszont a prefixum alatt levő
magánhangzó sewába rövidül: hn:ym,WqT] .
163.§. Az w”[ igék qal igetörzsében a jussivus eltér az imperfectumtól: az
első három alakban ú magánhangzó helyett ó áll; a többes szám nőnemű
alakokban szintén, s az utóbbiakban az elválasztó magánhangzó elmarad. A qal
jussivus tehát:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

µq¿y:

WmWqy:

nn.

µq¿TÉ

hn:m]q¿TÉ

2. szem. hn.

µq¿TÉ

WmWqTÉ

ymiWqTÉ

hn:m]q¿TÉ

nn.

164.§. Megjegyzendő még, hogy a qal imperfectum ú hangzója wáw
consecutivum kapcsolódása esetén is megrövidül, még pedig qámec chatúffal írt
rövid o-ba (hangsúlytalan zárt szótagban áll, 16.§.):
E/ 3. szem. hn.
nn.

µqÉYw: " = „és fölkelt”
µqÉTwÉ "

A qal igetörzs többi alakjait l. a VII. sz. táblázatban.
165.§. A nifal igetörzs perfectum alakjaiban változik az ó, illetve ú
tőhangzó. Mind az egyes, mind a többes szám 2. és 1. személyű alakjaiban a
suffixum elé egy elválasztó wO magánhangzó kerül; ugyanakkor azonban az
előképző szótag magánhangzója sewába rövidül. A perfectum ragozása tehát így
kezdődik:
E/3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.

µwOqn:
hmÉwOqn:
tÉwOmWqnÒ stb.

A nifal imperfectumban megtörténik az 1. gyökmássalhangzó szokásos
kettőzése: µwOQyI é µwOQTi stb. A többi nifal alakot l. a táblázatban.
166.§. A hifíl igetörzsben a perfectum –az eredeti µywIqh
] i összevonódása
után– µyqihe lesz. A 2. és 1. személyű alakokban itt is, mint a nifalban, belép az
elválasztó wO magánhangzó a suffixum elé. A hifíl imperfectum –az eredeti µywIqy] " ból– µyqiy: .

167.§. A hofal igetörzs alakjait teljesen a ÖwÖy”P igék mintájára képezzük.
Az előképző szótagban tehát egy hosszú W magánhangzó áll mindvégig;
elválasztó magánhangzók nem szerepelnek.
168.§. Egészen különleges az intenzív igetörzsek képzési módja. Egyfelől
pótlónyújtással képezzük őket (ami azt jelenti, hogy az 1. gyökmássalhangzó
után egy wO magánhangzó következik), másfelől reduplikációval (a 3.
gyökmássalhangzó megismétlésével). Éppen ezért az w”[ igéknél piél, pual és
hitpaél igetörzsek helyett pólél, pólal és hitpólél törzsekről szoktunk beszélni.
Megjegyzendő, hogy ez intenzív törzsek ragozásánál az olyan alakokban,
melyekben az ismétlődő azonos mássalhangzók köző szimpla sewá kerülne, a
teljesebb elválasztás kedvéért chatéf patach hangzót írunk.
Egyebekben lásd a VII. sz. táblázatot.
VII. sz. táblázat
Az w”[ igék ragozása.

µWq = „fölkel”

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2. 3.

Qal

µqÉ
hmÉqÉ
TÉm]q'
T]m]q'
yTim]q'
WmqÉ
µT,m]q'
÷T,m]q'
Wnm]q'

Nifal

µwOqn:
hmÉwOqn:
tÉwOmWqnÒ
twOmWqnÒ
ytiwOmWqnÒ
WmwOqn:
µt,wOmwOqnÒ
÷t,wOmwOqnÒ
WnwOmWqnÒ

Pólél

Pólal

Hifíl

µmewOq
hmÉmw} Oq
TÉm]mw' Oq
T]m]mw' Oq
yTim]mw' Oq
Wmm}wOq
µT,m]mw' Oq
÷T,m]mw' Oq
Wnm]mw' Oq

µm'wOq
µyqihe
hmÉmw} Oq
hmÉyqihe
TÉm]mw' Oq tÉwOmyqih}
T]m]mw' Oq twOmyqih}
yTim]mw' Oq ytiwOmyqih}
Wmm}wOq
Wmyqihe
µT,m]mw' Oq µt,wOmyqih}
÷T,m]mw' Oq ÷t,wmO yqih}
Wnm]mw' Oq WnwOmyqih}

Hofal

Hitpólél

µq'Wh
µmewqO t]hi
hmÉqW] h hmÉmw} qO t]hi
TÉm]qW' h TÉmm] w' qO t]hi
T]m]qW' h T]mm] w' qO t]hi
yTim]qW' h yTimm] w' qO t]hi
Wmq]Wh
Wmm}wqO t]hi
µT,m]qW' h µT,mm] w' qO t]hi
÷T,m]qW' h ÷T,mm] w' qO t]hi
Wnm]qW' h Wnm]mw' qO t]hi

µwOQyI
µwOQTi
µwOQTi
ymiwOQTi
µwOQa,
WmwOQyI
hn:ym,wOQTi
WmwOQTi
hn:ym,wOQT
µwOQnI
µwOQhi
ymiwOQhi
WmwOQhi
hn:mw] OQhi

Coh.

hmÉWqaÉ
hmÉWqn:

hmÉwOQa,
hmÉwOQni

µwOq
µWq

µwOqn:
µwOQhi

µmewOq
µmewOq

µqÉ
µWq

µwOqn:

µmewOqm]

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.
Imperat.
T.sz. E.sz.

µWqy:
µWqTÉ
µWqTÉ
ymiWqTÉ
µWqaÉ
WmWqy:
hn:ym,WqT]
WmWqTÉ
hn:ym,WqT]
µWqn:
µWq
ymiWq
WmWq
hn:m]q¿

µmewOqyÒ
µm'wOqyÒ
µmewOqT]
µm'wOqT]
µmewOqT]
µm'wOqT]
ymimw} OT]
ymimw} OqT]
µmewOqa}
µm'wOqa}
Wmm}wOqyÒ
Wmm}wOqyÒ
hn:m]mwe OqT] hn:m]mw' OqT]
Wmm}wOqT]
Wmm}wOqT]
hn:m]mwe OqT] hn:m]mw' OqT]
µmewOqnÒ
µm'wOqnÒ
µmewOq
ymimw} Oq
Wmm}wOq Nincs!
hn:m]mwe Oq

µyqiy:
µq'Wy
µyqiTÉ
µq'WT
µyqiTÉ
µq'WT
ymiyqiTÉ
ymiqW] T
µyqiaÉ
µq'Wa
Wmyqiy:
Wmq]Wy
hn:ym,yqiT] hn:m]qW' T
WmyqiTÉ
Wmq]WT
hn:ym,yqiT] hn:m]qW' T
µyqin:
µq'Wn
µqehÉ
ymiyqihÉ
WmyqihÉ Nincs!
hn:m]qhe É

µmewqO t]yI
µmewqO t]Ti
µmewqO t]Ti
ymimw} qO t]Ti
µmewqO t]a,
Wmm}wqO t]yI
hn:mm] we qO t]Ti
Wmm}wqO t]Ti
hn:mm] we qO t]Ti
µmewqO t]nI
µmewqO t]hi
ymimw} qO t]hi
Wmm}wqO t]hi
hn:mm] we qO t]hi

hmÉyqiaÉ
hmÉyqin: Nincs!

hmÉmw} qO t]a,
hmÉmw} qO t]nI

hmÉmw} Oqa}
hmÉmw} OqnÒ Nincs!
µm'wOq
µm'wOq

µqehÉ
µyqihÉ

µqeWh
µq'Wh

µyqime
µmÉwOqm]

µmewqO t]hi
µmewqO t]hi
µmewqO t]mi

µqÉWm

Az y”[ igék.
Paradigma: ÷yBi = „megért”.
169.§. Ezeknek az igéknek a 2.gyökmássalhangzója eredetileg jód ( y ) volt.
A ragozásban ez a y mássalhangzó hasonlóan módosul, mint a w az w”[ igéknél. A
y általában hosszú í –be keményedik; a qal imperfectumban kiesik.
170.§. A ÷yBi ige ragozása qal igetörzsben:
Perfectum
Egyes szám
3. szem. hn.

÷BÉ

nn.

hn:BÉ

2. szem. hn.

TÉnBÒ '

Többes szám

WnBÉ
µT,nBÒ '

nn.
1. szem.

T]nBÒ '

÷TnÒB',

yTinBÒ '

WNB'

(Az egyes szám 3. személyben előfordul a ÷yBi é hn:yBi alak is.)
Inperfectum
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

÷ybiy:

Wnybiy:

nn.

÷ybiTÉ

hn:yn²ybiT]

2. szem. hn.

÷ybiTÉ

WnybiTÉ

ynIybiTÉ

hn:yn²ybiT]

÷ybiaÉ

µybin:

nn.
1. szem.

(Wáw consecutivummal az imperfectum: ÷b,Yw: " )
171.§. A ÷yBi ige ragozása a tovvábbiakban az w”[ igék mintájára történik.
Tehát pl.
Nifal perf.: ÷wObn: …
Hifíl perf.: ÷ybihe …
Az intenzív igetörzsek formája itt is pólél, pólal, illetve hitpólél.
172.§. Az w”[ és y”[ igék ragozása annyira közel áll egymáshoz, hogy van
néhány ige, amelynek mind a két változata előfordul. Az ilyeneknek a szótári
jelzése a következő: lyGiAlWG = „ujjong”. A qal imperfectumban mind a két ragozási
forma előfordulhat ugyanabban a jelentésben: lWgy: , illetve lygIy: .
Az [”[ igék.
Paradigma: bb'sÉ = „körülvesz”.
173.§. Az bb'sÉ megnevezés némileg eltérő értelmű az eddig látottaktól,
mert nem azt akarja kifejezni, hogy az ige 2. gyökmássalhangzója [ , hanem azt,
hogy a 3. gyökmássalhangzó ugyanaz, mint a középső, pl. ll'qÉ é Åx'rÉ stb.
Ezeknek az igéknek legfőbb rendhagyó jellegzetessége abban áll, hogy
néhány esettől eltekintve, a két azonos mássalhangzó egybeolvad. Szó közepén
ez kettőzéshez vezet, amit az írásban dáges forte jelez. Szó végén a kettőzés
elmarad, szó végi mássalhangzóba dáges fortét nem írunk.
174.§. A qal imperfectum 3. személyű alakjaiban a két azonos
mássalhangzó általában külön írva marad. A 2. és 1. személyben azonban már
egybeolvadnak, azonkívül ezekben az esetekben a kettőzött mássalhangzó és a
suffixum közé egy elválasztó wO magánhangzó kerül. Pl.

3. szem. hn.

Egyes szám

Többes szám

bb'sÉ

Wbb}sÉ

nn.

hbÉbs} É

2. szem. hn.

tÉwBO s'

µt,wBO s'

stb.
175.§. Van azonban néhány olyan (főként intranzitív jelentésű) ige,
amelyeknek a qal perfectumában a 3. személyű alakok is összevontan jelentkezik
a két azonos hangzó. Pl. a ll'q = „könnyűnek lenni” (erkölcsi értelemben is) ige
ellentéte, a dbeKÉ = „súlyosnak, megbecsültnek lenni”.
A ll'q ige qalperfectuma:
Egyes szám
3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.

lq'

Többes szám

WLq'

hLÉq'
tÉwOLq'

µt,wOLq'

stb.
176.§. Qal imperfectumban az azonos magánhangzók összeolvadnak; az
eredetileg közöttük állott ó magánhangzó egy szótaggal előbbre kerül, a
prefixum alatt á magánhangzó áll. A többes nőnemű alakokban a suffixumot egy
elválasztó y–, magánhangzó előzi meg; az előtte levő szótagban a hosszú ó
tőmagánhangzó rövid u-ra változik. Pl.
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

bs¿y:

WBs¿y:

nn.

bs¿TÉ

hn:yB,suT]

stb.
A qal igetörzs többi alakjait lásd a VIII. sz. táblázatban.
177.§. A nifal, hifíl és hofal igetörzsek perfectuma ugyanolyan séma
szerint alakul, mint a qal igetörzsben, csupán a magánhangzók alakulása más és
más. A kettőzés és a suffixumok előtt belépő elválasztó magánhangzók rendje
azonban ugyanaz.
A perfectumi és imperfectumi alakok az egyes szám 3. szem. hímnem
esetében a következők:
Perfectum

Imperfectum

Nifalban:

bsÉn:

bS'yI

Hifílben:

bsehe

bsey:

bs'Wh

Hofalban:

bs'Wy

A részletes ragozást lásd a táblázatban.
178.§. Az [”[ igék, alapformájuk adottságából következően is, az intenzív
igetörzseket ugyanúgy képezik, mint az w”[ igék; az igetörzsek neve tehát pólél,
pólal és hitpólél. A bb'sÉ igénél még arra kell ügyelnünk, hogy mivel az 1.
gyökmássalhangzó ún. sziszegő hang, a hitpólél alakok képzése metatheszisszel
történik. A teljes ragozási minta a VIII. sz. táblázatban látható.
VIII. sz. táblázat
Az [”[ igék ragozása.

bb'sÉ = körülvesz

Imperat.
T.sz. E.sz.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2. 3.

Qal

bb'sÉ
hbÉbs} É
tÉwBO &s'
twOBs'
ytiwBO &s'
Wbb}sÉ
µt,wBO s'
÷t,wBO s'
WnwOB&s'
bs¿y:
bs¿TÉ
bs¿TÉ
yBis&T¿ É
bs¿aÉ
WBs&¿y:
hn:yB,&suT]
WBs&¿TÉ
hn:yB&s, uT
bs¿n:
bs¿
yBis&¿
WBs&¿
hn:yB,&su

Nifal

bsÉn:
hBÉs&'n:
tÉwBO &s'nÒ
twOBs'nÒ
ytiwBO &s'nÒ
WBs&'n:
µt,wBO s'nÒ
÷t,wBO s'nÒ
WnwOB&s'nÒ
bS'yI
bS'Ti
bS'Ti
yBiS&T' i
bS'a,
WBS&'yI
hn:yB,&S'Ti
WBS&'Ti
hn:yB,&S'Ti
bS'nI
bS'hi
yBiSh&' i
WBS&'hi
hn:yB&S, h' i

Pólél

Pólal

bbewsO
bb'wsO
hbÉbw} sO
hbÉbw} sO
TÉbb] &'wsO
TÉbb] &}wsO
T]bb] w' sO
T]bb] w} sO
yTb]b&'wsO
yTibb] &}wsO
Wbb}wsO
Wbb}wsO
µT,bb] w' sO
µT,bb] w} sO
÷T,bb] w' sO
÷T,bb] w} sO
Wnb]b&'wsO
Wnb]b&'wsO
bbewsO yÒ
bb'wsO yÒ
bbewsO T]
bb'wsO T]
bbewsO T]
bb'wsO T]
ybib&}wsO T]
ybib&}wsO T]
bbewsO a}
bb'wsO a}
Wbb}wsO yÒ
Wbb}wsO yÒ
hn:bb] &ewsO T] hn:bb] &w' sO T]
Wbb}wsO T]
Wbb}wsO T]
hn:bb] &we sO T] hn:bb] &w' sO T]
bbewsO nÒ
bbewsO nÒ
bbewsO
ybibw} sO
Wbb}wsO Nincs!
hn:bb] &ewsO

Hifíl

Hofal

Hitpólél

bsehe
bs'Wh
bbewTO s]hi
hBÉs&ehe
hBÉsW' h hbÉbw} TO s]hi
tÉwBO &shi } tÉwBO &sW' h TÉbb] w'& TO s]hi
twOBsih} twOBs'Wh T]bb] w' TO s]hi
ytiwBO &shi } ytiwBO &sW' h yTibb] w'& TO s]hi
WBse&he
WBs'Wh
Wbb}wTO s]hi
µt,wBO sih} µt,wBO s'Wh µT,bb] w' TO s]hi
÷t,wBO sih} ÷t,wBO s'Wh ÷T,bb] w' TO s]hi
WnwOB&shi } WnwOBs& W' h Wnb]bw'& TO s]hi
bsey:
bs'Wy
bbewTO s]yI
bseTÉ
bs'WT
bbewTO s]Ti
bseTÉ
bs'WT
bbewTO s]Ti
yBis&eTÉ
yBis&'WT
ybibw&} TO s]Ti
bseaÉ
bs'Wa
bbewTO s]a,
WBs&ey:
WBs'Wy
Wbb}wTO s]yI
hn:yB,&siT] hn:yB&s, W' T hn:bb] we& TO s]Ti
WBs&eTÉ
WBs'WT
Wbb}wTO s]Ti
hn:yB,&siT hn:yB&s, W' T hn:bb] w&e TO s]T
bsen:
µq'Wn
bbewTO s]nI
bsehÉ
bbewTO s]hi
ybibw} TO s]hi
yBis&ehÉ
WBs&ehÉ Nincs!
Wbb}wTO s]hi
hn:yB,&shi }
hn:bb] we& TO s]hi

Coh.

hBÉSa' ,
hBÉS'ni

Inf.
c. a.

bwObsÉ
bs¿

bwOShi
bS'hi

bbewsO
bbewsO

bbes¿
bWbsÉ

bsÉn:

bbewsO m]

Part.
P. A.

hBÉsa¿ É
hBÉs¿n:

hbÉbw} sO a}
hbÉbw} sO nÒ Nincs!
bb'wsO
bb'wsO

hBÉsae É
hBÉsen: Nincs!
bsehÉ
bsehÉ

bseWh
bs'Wh

bseme
bbÉwsO m]

hbÉbw} TO s]a,
hbÉbw} TO s]nI
bbewTO s]hi
bbewTO s]hi
bbewTO s]mi

bsÉWm

A h”l igék.
Paradigma: hlÉG: = „leleplez”
179.§. A h”l igék eredetileg , y”l ritkábban w”l igék voltak, más szóval a
3. gyökmássalhangzójuk eredetileg y , illetve w volt. A hlÉG: ige eredeti alakja yl'G:
volt, a hjÉvÉ (= „leborulva imád”) eredetileg wjÉvÉ volt. Az eredeti y , illetve w
mássalhangzó azonban idővel lekopott, vagy összevonódott a megelőző
magánhangzóval, és azt megnyújtotta. Mai formájában a hlÉG: igealak végén levő h
nem valódi mássalhangzó, csak mater lectionis jelleggel szerepel. Az eredeti y az
írásban gyakran (különösen a perfectumban) mater lectionisként van jelen, mint
a chireq gádól, illetve a céré gádól kiegészítője. Valóságos j mássalhangzóként
csupán egy esetben tér vissza: a qal igetörzs passzív particípiumában.
180.§. A h”l igék ragozási rendjének egyik legfontosabb jellegzetessége az
ún. uniformizálás. Azt értjük ez alatt, hogy az azonos igealakok mindegyik
igetörzsben azonosan végződnek. Így minden igetörzs perfectuma (E/3. szem.
hímnemben) h–É -ra végződik, minden imperfectum h–, re; az imperativusok
végződése h–e , az infinitivus constructusoké twO– , a particípiumoké pedig h–, .
181.§. A perfectumok ragozására jellemző még, hogy az egyes zám 3.
szem. nőnemű alakjában a suffixum elé egy t hangzó kerül; a továbbiakban
pedig a suffixumot hosszú í, vagy é hangzó előzi meg. Kivétel a többes 3. szem.,
amely összevont alak.
A qal perfectum ragozása tehát így indul:
Egyes szám
3. szem. hn.

hlÉG:

nn.

htÉlG] :‰

2. szem. hn.

tÉyliG:
stb.

Többes szám

WlG:
µt,yliGÒ

182.§. Az imperfectumok ragozásánál, az h–, uniformis-végződésen kívül
ügyelni kell az összevont igealakokra, amelyekben a magánhangzó suffixum
előtt a h kiesik (egyes 2. szem. nőnem, többes 3. és 2. szem. hímnem). A többes
számú nőnemű alakokban a suffixumok elé a már több alkalommal látott y–,
elválasztó magánhangzó kerül.
183.§. A jussivus első három alakjánál a h végződés elmarad; ez a
nyelvtani jelenség az apokópé (128.§. b. pont). A qal igetörzsön kívül ilyen
apokopált jussivust találunk még a piél és a hifíl igetörzsben is. A magánhangzók
az apokópé miatt átrendeződnek, főleg hifílben; a piél igetörzsben viszont
megmarad az 1. gyökmássalhangzó alatti patach magánhangzó, s ez segít a
felismerésben, mivel at egyébként jellemző kettőzés a szó végére került 2.
gyökmássalhangzóban elmarad.
Jussivus alakok egyes számban:
Qal

Piél

Hifíl

3. szem. hn.

lg,yI

lg"yÒ

lg,y<

nn.

lg,Ti

lg"T]

lg,T,

2. szem. hn.

lg,Ti

lg"T]

lg,T,

nn.

yligÒTi

yLig"T]

yligÒT'

184.§. Apokópé történik akkor is, ha az imperfectumi alakok elé wáw
consecutivum járul:
Qal

Piél

Hifíl

3. szem. hn.

lg,YwI "

lg"YwÒ "

lg,Yw< "

nn.

lg,Twi "

lg"Tw] "

lg,Tw, "

stb.
185.§. Az imperativusokat a szokott módon képezzük: elhagyjuk a
prefixumokat, az uniformis-végződés: h–e .
A cohortativus képzésénél viszont nem alkalmazzuk a szokásos h–É
hosszabbítást. A cohortativus alakok egyszerűen azonosak a qal imperfectum 1.
személyű alakjaival.
186.§. Az igenevek képzése a megszokott módon történik, csupán a 180.§.
–ban említett uniformis-végződésekre (és a qal passzív particípium egyedül álló
képzésére) kell ügyelni.
Egyebekben lásd a IX. sz. táblázatot.
187.§. Az eredetileg wjÉvÉ formájú hjÉvÉ ige (két kivételes esettől eltekintve)
csak a hitpaél igetörzsben fordul elő, a már említett „leborulva imád” jelentésben
(Istennek és a királyoknak kijáró tiszteletadás, latin szóval: adoratio). Az eredeti w

az egész igetörzs ragozásában visszatér w mássalhangzóként. Ügyelni kell még
arra, hogy a ragozás –lévén az 1. gyökmássalhangzó v sziszegő hang–
metatheszisszel történik. Az ige néhány fontosabb alakja a következő:
Perfectum egyes 3. szem. hn.

hw:j}T'vh] i

2. szem. hn.

tÉywIj}T'vh] i

Imperf.

egyes 3. szem. hn.

hw<j}T'vy] I

nn.

hw<j}T'v]Ti

Infinitivus constructus:

Imperat.
T.sz. E.sz.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2. 3.

Qal

hlÉG:
htÉlG] :‰
tÉyl&Gi :
tyliG:
ytiyl&Gi :
WlG:
µt,yliGÒ
÷t,yliGÒ
Wnyl&Gi :
hl,gyÒ I
hl,gÒTi
hl,gÒTi
yligÒTi
hl,gaÒ ,
WlgÒyI
hn:yl&g, ÒTi
WlgÒTi
hn:yl&g, ÒTi
hl,gÒnI
hleGÒ
yliGÒ
WlGÒ
hn:yl&G, Ò

twOj}T'vh] i

Nifal

hlÉgÒnI
htÉlg] ÒnI
tÉyl&ge ÒnI
tylegÒnI
ytiyl&egÒnI
WlgÒnI
µt,ylegÒnI
÷t,ylegÒnI
Wnyl&gi nÒ I
hl,Gy: I
hl,G:Ti
hl,G:Ti
yliG:Ti
hl,Ga: ,
WlG:yI
hn:yl&G, :Ti
WlG:Ti
hn:yl&G, :Ti
hl,G:nI
hleGh: i
yliGh: i
WlG:hi
hn:yl&G, h: i

Piél

Pual

hL;GI
hLÉGu
htÉyLeGI
htÉyLeGu
tÉyLeGiI
tÉyL&Ge u
tyLeGI
tyLeGu
ytiyL&Ge I
ytiyL&Ge u
WLGI
WLGu
µt,yLeGI
µt,yLeGu
÷t,yLeGI
÷t,yLeGu
WnyL&Gi I
WnyL&Ge u
hL,gy" Ò
hL,gyu Ò
hL,g"T]
hL,guT]
hL,G"T]
hL,guT]
yLig"T]
yliguT]
hL,ga" }
hl,gau }
WLg"yÒ
WLguyÒ
hn:yL&g, "T]
hn:yL&g, uT]
WLg"T]
WLguT]
hn:yL&g, "T]
hn:yL&g, uT]
hL,g"nÒ
hL,gunÒ
hLeG"
yLiG"
WLg" Nincs!
hn:yL&G, "

Hifíl

Hofal

hlÉghÒ i
hlÉghÒ É
htÉlg] hÒ i
htÉlg] hÒ É
tÉyl&ge hÒ i
tÉyl&ge hÒ É
tyleghÒ i
tyleghÒ É
ytiyl&ge Òhi
ytiyl&ge hÒ É
WlgÒhi
WlgÒhÉ
µt,yleghÒ i µt,yleghÒ É
÷t,yleghÒ i
÷t,yleghÒ É
Wnyl&gi hÒ i
Wnyle&ghÒ É
hl,gyÒ "
hl,gyÒ :
hl,gÒT'
hl,gÒTÉ
hl,gÒT'
hl,gÒTÉ
yligÒT'
yligÒTÉ
hl,gaÒ '
hl,gaÒ É
WlgÒy"
WlgÒy:
hn:yl&g, ÒT'
hn:yl&g, ÒTÉ
WlgÒT'
WlgÒTÉ
hn:yl&g, ÒT'
hn:yl&g, ÒTÉ
hl,gÒn"
hl,gÒn:
hleghÒ '
ylighÒ '
WlgÒh' Nincs!
hn:yl,ghÒ '

Hitpaél

hLÉGt" h] i
htÉLG] t" h] i
tÉyL&Ge t" h] i
tyLegt" h] i
ytiyL&Ge t" h] i
WLG"th] i
µt,yLeGt" h] i
÷t,yLeGt" h] i
WnyL&Gi t" h] i
hL,Gt" y] I
hL,Gt" T] i
hL,Gt" T] i
yLiGt" T] i
hL,Gt" a] ,
WLG"ty] I
hn:yL&G, t" T] i
WLG"tT] i
hn:yL&G, t" T] i
hL,Gt" n] I
hLeGt" h] i
yLiGt" h] i
WLG"th] i
hn:yL&Ge t" h] i

Coh.

hl,Ga: ,
hl,G:nI

hL,ga" }
hL,g"nÒ Nincs!

hl,gaÒ '
hl,gÒn" Nincs!

hL,Gt" a] ,
hL,Gt" n] I

Inf.
c. a.

hl¿G:
twOlGÒ

hl¿gÒnI
twOlg:hi

hLeG"
twOLg"

hleghÒ '
twOlgÒh'

hLeGt" h] i
twOLG"th] i

hl,G¿
yWlGÉ

hl,gÒnI

hL,g"m]

Part.
P. A.

hl,gaÒ ,
hl,gÒnI

hlGu¿
twoLGu

hleghÒ É
twOlgÒhÉ

hl,gÒm'
hL,gmu ]

hL,Gt" m] i
hl,gÒmÉ

A a”l igék.
Paradigma: axÉmÉ = „talál”.
188.§. Az e csoportba tartozó igék 3. gyökmássalhangzója gyenge a ,
amely tehát itt nem tekintendő gutturálisnak. Gyengeségét mutatja, hogy az
esetek nagy többségében mássalhangzó értékét elveszti. Ha utána
mássalhangzóval kezdődő suffixum következik, még sewát sem kap (kvieszkál),
ilyenkor az előtte álló tőmagánhangzó meghosszabbodik. Mindamellett az a az
írásban megmarad.
189.§. A qal igetörzsre jellemző, perfectumban és imperfectumban
egyaránt, az a előtt álló á tőmagánhangzó.
A többi igetörzsek perfectumában a 2. és 1. személyű alakokban é
tőmagánhangzó szerepel. Pl.
Qal

Nifal

Hifíl

axÉmÉ

axÉm]nI

ayximh] i

nn.

haÉx]mÉ

haÉx]m]nI

haÉyximh] i

2. szem. hn.

tÉaxÉmÉ

tÉaxem]nI

tÉaxemh] i

nn.

taxÉmÉ

taxem]nI

taxemh] i

ytiaxÉmÉ

ytiaxem]nI

ytiaxemh] i

Perf. E/3. szem. hn.

1. szem.

190.§. Az imperfectumi alakok képzése szabályszerű. Érdemes
megjegyezni, hogy a suffixum nélküli alakokra az ún. mély hangzású
igetörzsekben (qal, pual, hofal) jellemző az á tőmagánhangzó; a magasabb
hangzásúakban (nifal, piél, hitpaél) az é tőhangzó. Hifílben a hosszú í csaknem
mindenütt megmarad. Valamennyi igetörzsben az imperfectum többes számú
nőnemű alakjaiban a kvieszkáló a elé egy (mater lectionis nélküli) szegól
magánhangzó kerül. Pl. qalban: hn:ax,m]Ti . A részletes ragozást lásd a X. sz.
táblázatban.

X. sz. táblázat
A igék ragozása.

axÉmÉ = talál
Piél

Pual

Hifíl

Hofal

axÉmÉ
haÉx]mÉ‰
tÉaxÉ&mÉ
taxÉmÉ
ytiax&ÉmÉ
Wax]mÉ‰
µt,axÉm]
÷t,axÉm]
Wnax&ÉmÉ
axÉmy] I
axÉm]Ti
axÉm]Ti
yaix]m]Ti
axÉma] ,
Wax]my] I
hn:ax,&m]Ti
Wax]m]Ti
hn:ax&,m]Ti
axÉm]nI
axÉm]
yaix]mi
Wax]mi
hn:ax,&m]

axÉmn] I
haÉx]m]nI
tÉax&em]nI
taxem]nI
ytiax&em]nI
Wax]m]nI
µt,axem]nI
÷t,axem]nI
Wnax&emn] I
axeMyÉ I
axeMÉTi
axeMÉTi
yaix]MÉTi
axeMaÉ ,
Wax]MyÉ I
hn:ax,&MÉTi
Wax]MÉTi
hn:ax&,MÉTi
axeMÉnI
axeMhÉ i
yaix]MhÉ i
Wax]MhÉ i
hn:ax&,MhÉ i

aXemi
aXÉmu
ayximh] i
axÉmh] É
haÉX]mi
haÉX]mu haÉyx&imh] i haÉx]mh] É
tÉaX&emi
tÉaX&emu tÉax&emh] i tÉax&emh] É
taXemi
taXemu taxemh] i taxemh] É
ytiaX&emi
ytiaX&emu ytiax&emh] i ytiax&emh] É
WaX]mi
WaX]mu Wayx&imh] i
Wax]mh] É
µt,aXemi
µt,aXemu µt,axemh] i µt,axemh] É
÷t,aXemi
÷t,aXemu ÷t,axemh] i ÷t,axemh] É
WnaX&emi
WnaX&emu Wnax&emh] i Wnax&emh] É
aXemy' Ò
aXÉmyu Ò
ayximy] "
axÉmy] :
aXem'T]
aXÉmuT]
ayxim]T'
axÉm]TÉ
aXem'T]
aXÉmuT]
ayxim]T'
axÉm]TÉ
yaiX]m'T]
yaiX]muT] yaiyxi&m]T'
yaix]m]TÉ
aXema' }
aXÉmau }
ayxima] '
axÉma] É
WaX]my' Ò
WaX]myu Ò
Wayx&imy] "
Wax]my] :
hn:aX,&m'T]
hn:aX,&muT] hn:ax&,m]T' hn:ax&,m]TÉ
WaX]m'T]
WaX]muT] Wayx&im]T'
Wax]m]TÉ
hn:aX&,m'T]
hn:aX,&muT] hn:ax&,m]T' hn:ax&,m]TÉ
aXem'nÒ
aXÉmunÒ
ayxim]n"
axÉm]n:
aXem'
axemh] '
yaiX]m'
yaiyxi&mh] '
WaX]m' Nincs!
Wayx&imh] ' Nincs!
hn:aX,&m'
hn:ax&,mh] '

haÉx]ma] ,
haÉx]m]nI

haÉx]MaÉ ,
haÉx]MÉnI

haÉX]ma' }
haÉX]m'nÒ Nincs!

awOxmÉ
ax¿m]

ax¿m]nI
axeMhÉ i

aX¿m'
aXem'

axem¿
aWxmÉ

axÉm]nI

aXem'm]

Part.
P. A.

Inf.
c. a.

1.

Imperfectum
Többes sz. Egyes sz.
2.
3. 1.
2.

3.

Perfectum
Többes sz. Egyes sz.
1.
2. 3. 1.
2.
3.
Imperat.
T.sz. E.sz.

Nifal

Coh.

Qal

aX¿mu
aXÉmu

haÉyxima] '
haÉyxim]n" Nincs!
axemh] '
ayximh] '

axemh] É
axÉmh] É

ayxim]m'
aXÉmmu ]

Hitpaél

aXemt' h] i
haÉXm] t' h] i
tÉaX&me t' h] i
taXemt' h] i
ytiaX&me t' h] i
WaX]mt' h] i
µt,aXemt' h] i
÷t,aXemt' h] i
WnaX&me t' h] i
aXemt' y] I
aXemt' T] i
aXemt' T] i
yaiXm] t' h] i
aXemt' a] ,
WaX]mt' y] I
hn:aX&m] t' T] i
WaX]mt' T] i
hn:aX&m] t' T] i
aXemt' n] I
aXemt' h] i
yaiXm] t' h] i
WaX]mt' h] i
hn:aX,&mt' h] i
haÉXm] t' a] ,
haÉXm] t' n] I
aXemt' h] i
aXemt' h] i
aXemt' m] i

axÉm]mÉ

Többszörösen rendhagyó ragozású igék.
191.§. Ha egy igének nemcsak egy, hanem két, esetleg mindhárom
gyökmássalhangzója, akkor a ragozásban összetetten kell érvényesíteni
mindazokat a rendhagyó megoldásokat, amelyeket külön-külön megismertünk.
Példának vegyünk néhány gyakran előforduló, többszörösen rendhagyó
ragozású igét.
192.§. Az hcÉ[É = „tesz, cselekszik” ige egyfelől primae gutturális, tehát az
elejét az dm'[É mintájára ragozzuk, másfelől h”l ige, ezért a vége a hlÉG: ige ragozási
szabályai szerint alakul. Pl. qal imperfectumban a következőképpen ragozzuk:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

hc,[y} "

Wc[}y"

nn.

hc,[}T'

hn:yv,[}T'

2. szem. hn.

hc,[}T'

Wc[}T'

nn.

yci[}T'

hn:yv,[}T'

hc,[aÔ ,

1. szem.

193.§. Gyakran előfordul, csaknem kizárólagosan hifíl igetörzsben, a hkÉn: =
„üt, megver” jelentésű ige. Lévén ÷”P ige, az 1. gyökmássalhangzó a megszokott
helyzetekben (135.§.) asszimilálódik. A 3. gyökmássalhangzóját tekintve h”l ige.
Hifíl imperfectumát tehát a következőképpen ragozzuk:
Egyes szám

Többes szám

3. szem. hn.

hK,y"

WKy"

nn.

hK,T'

hn:yK,T'

stb.
A wáw consecutivumos imperfectum apokopált alak:
E/3. szem. hn.

JY"w"

nn.

JT"w"

stb.

194.§. A axÉy: = „kijön” ige részint ( w ) y”P , részint h”l ige. Qal
imperfectuma (a bv'y: ige mintájára):
E/3. szem. hn.

axeyE

nn.

axeTe

stb.

Ragozása hifíl perfectumban:
E/3. szem. hn.
nn.

ayxiwhO = kihozott
haÉyxiwhO

tÉaxewhO

2. szem. hn.

stb.

Pl. µyIrx
' ]mi År,a,me òytiaxewOh = Kihoztalak Egyiptom földjéről.
195.§. Az egyik leggyakrabban előforduló ige: haÉrÉ = ”lát”. Ragozásánál
érvényesül a gutturális és a h”l jelleg egyaránt. Néhány gyakori alakja a
következő:
Qal imperf. egyes szám:
3. szem. hn.

ha,ry] I

nn.

ha,r]Ti

= lát

Ugyanezek az alakok wáw consecutivummal:
3. szem. hn.

ar]Y"w"

nn.

ar]Tw' "

Infinitivus abs.:

ha¿rÉ

constr.:

twOar]

= és látta

A nifal imperfectum egyes szám:
3. szem. hn.

ha,ryÉ E

nn.

ha,rÉTe

= látszik, megjelenik

A hifíl perfectum ragozása:
E/3. szem. hn.
nn.
2. szem. hn.

haÉrh] i = láttatott, mutatott
htÉar} h] i
tyaerh] i

stb.

Az imperfectum egyes száma:
3. szem. hn.
nn.

ha,ry] " = láttat, mutat
ha,r]T'

196.§. Érdekes a hqÉn: ige, amely csak nifal és piél igetörzsben fordul elő;
mifalban „ártatlannak lenni”, piélben „ártatlannak nyilvánítani” jelentésben. A
h”l jelleg miatt a perfectum mindkét igetörzsben egyforma: hQÉnI é htÉQ]nI stb. Csak
az imperfectumban észlelhető a formai különbség: Nifalban: hq,Ny: I , piélben: hQ,n"yÒ .
A III. parancsolathoz fűzött intelem: hw<hy] " hQ,ny" Ò al¿ = „nem hagyja az Úr büntetés
nélkül … ”
Említve volt, hogy az egyes héber igéknek valamennyi alakját lehet
képezni „papíron”, a valóságban azonban az igéknek nem minden igetörzse és
azokon belül sem minden alakja fordul elő a héber nyelvben, a héber
Ószövetségben sem. A nagy héber szótárak, amilyen pl. a Gesenius (német),

Koehler-Baumgartner (német és angol), az igegyök után felsorolják azokat az
igealakokat, amelyek a bibliai szövegekben előfordulnak. Vannak azonkívül ún.
analítikus szótárak, amelyek az igegyök megtalálását megkönnyítik az által,
hogy közölnek minden előforduló szóalakot (az abc betűrendjébe besoroltan), és
rámutatnak az igegyökre. Ilyennek tartható részben a német König féle szótár (a
nehezebb igealakok felsorolásával), legnépszerűbb e nemben az angol Davidson
féle teljes analítikus szótár.

