
A zsidóság nyelvei
(Biró Tamás)
OR-ZSE, 2015. tavaszi félév, kedd, 14:30–16:00. 

Összefoglaló a március 3-i első előadásról

A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/
http://birot.web.elte.hu/orzse/ (folyamatosan fog bővülni)

Az oktató honlapjai: http://birot.web.elte.hu/
http://www.birot.hu/

Az oktató elérhetősége: biro.tamas@btk.elte.hu, birot@birot.hu

A jegyszerzés feltétele: (1) egy projekt, amelyet a hallgató a félév során fokozatosan dolgoz ki 
az oktató segítségével, és (2) amelyből a hallgató a vizsgaidőszak elejéig egy szemináriumi 
dolgozatot ír, majd egy (3) kollokviumszerű beszélgetés során megvéd. A projekttémákat és a 
szemináriumi dolgozat pontos határidejét még egyeztetjük. A kollokvium során a hallgató a 
szemináriumi dolgozata alapján számot ad arról is, hogy a félév tananyagát, a félév során 
tárgyalt fogalmakat, stb. is elsajátította.

Fakultatív, de ajánlott a következő ingyenes MOOC (massive open online course) elvégzése:
Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden): Miracles of Human Language: An Introduction to  
Linguistics (https://www.coursera.org/course/humanlanguage, 2015. március 30 – május 11.).
A MOOC-ot sikeresen elvégzők az élményen és a tudáson kívül tanúsítványt is kapnak a 
Courserától, amely nem csupán a szakmai önéletrajzban mutat majdan jól, hanem a mostani 
jegyszerzést is megkönnyíti, pozitívan befolyásolja.

Irodalom (előzetes):
Bányai  Viktória  és Bíró  Tamás,  Az északnyugati  sémi  nyelvek – ugariti,  héber,  arámi 

(ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006, http://www.birot.hu/publications/seminyelvek/).
Biró Tamás: A zsidóság és a nyelvek (JMPoint Akadémia tananyag).
Dobos  Károly  Dániel,  Sém  fiai:  A sémi  nyelvek  és  a  sémi  írásrendszerek  története 

(Pázmány Egyetem eKiadó – Szent István Társulat, 2013).
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Több kiadás.

Miről beszéltünk?
A nyelv,  mint  a  kommunikáció  eszköze?  Létezik  verbális  és  nem-verbális  kommunikáció. 
Szűkebb értelemben (nyelvészeti értelemben) vett nyelv = a verbális kommunikáció, amely 
lehet  hangzó (beszélt)  és jelelt  nyelv  is.  A nyelv,  mint  a  verbális  kommunikáció eszköze, 
szembeállítva az egyes nyelvekkel. 



Tudományos paradigmák, mint Gestalt-váltás (v.ö. Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak 
szerkezete).  A tanulás annak a megértése,  hogy egy adott  jelenséget (például  a nyelvet) 
sokféleképp lehet látni, és mindegyik látásmód egyszerre lehet legitim, értékes, érdekes.

A nyelvre lehet úgy tekinteni, mint (a) egy szöveg nyelvére, és ekkor a nyelvészet a szöveg 
megértésének a segédeszköze; (b) egy nemzet nyelvére, és ekkor a nyelvészet a nemzet 
történelmének a megismeréséhez járul hozzá; (c) a beszélőközösség nyelvére, és ekkor a 
nyelvészet a kommunikáció eszközéül szolgáló jelrendszert kutatja; (d) az emberi faj (Homo 
sapiens), ill. e faj egyedeinek biológiai képességére, és ekkor a nyelvészet az agy biológiai 
megismerésének a része.

A félév során ezeket a különböző szemléletmódokat egyaránt alkalmazni fogjuk a zsidóság 
nyelveinek a tárgyalása során.

A következő hétre olvasandó:
A Nyelv és nyelvek-ből a „Bevezető” és az „Állati kommunikáció – emberi nyelv” c. 1. fejezet.


