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Praktikus dolgok:

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/
http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu

http://birot.web.elte.hu/, http://www.birot.hu/

• Kérdés, óhaj, panasz („fogadóóra”): emailes egyeztetés alapján.

• Esetlegesen pótóra?



Az óra céljai

• „A zsidóság nyelvei”: zsidó kultúra és történelem egy sajátos megközelítésben

• Ízelítő a nyelvészet – különösen a szociolingvisztika – területeiről, 

módszertanából,…

• …ugyanis a nyelvészet a Rabbiképző tananyagának mindig is a részét képezte:

• sémi nyelvészet: héber, arámi, egyéb sémi nyelvek (különösen arab, szír)

• történeti-összehasonlító nyelvészet

• középkori rabbik nyelvészeti tevékenysége

• Az óra jellege: előadás + beszélgetés, közös munka, stb.



Követelmények, praktikus dolgok:

• Irodalom: 

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.

• További rövidebb olvasmányok a honlapon

– felhasználónév, jelszó



Coursera MOOC 2015. március 30 – május 11.

• Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden): 

Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics

• https://www.coursera.org/course/humanlanguage



Követelmények, praktikus dolgok:

• Jegyszerzés:

• órai munka (10%): hozzászólások, kritikai észrevételek.

Projekt:

• szemináriumi dolgozat (50%).

• kollokvium (40%): a dolgozat témájából kiindulva, a félév anyagából.



Lehetséges témák

• Vajon a Biblia nyelvén beszélt Dávid király? Bibliai héber és tiberiási héber

• “Sibbolet” vagy “szibbolet”? Kánaáni nyelvek és dialektuskontinuum

• A Biblia nem-maszoretikus hagyományai: a Septuaginta, Qumran és a szamaritánusok nyelve

• Miért írtak le a rabbik egy addig csak szóban használt nyelvet? A misnai héber nyelv 
kialakulása

• Mi köze a seprűnek az arámihoz? A kései misnai héber

• Virágozhat-e egy holt nyelv? A héber sokfélesége a középkorban

• Hogyan alakult ki a jiddis, a judeo-arab és a ladino?

• Csipkerózsika-álom és Eliezer Ben-Jehuda csókja? A héber nyelvújítás narratívái

• Szükségszerű, hogy az újkori zsidó államban héberül beszélnek?

• Sémi-e az izraeli nyelv?

• Veszélyben van a héber az orosz alija után? Tönkreteszi az angol a többi nyelvet?

• Milyen kihívások elé állítja a nyelvet az internet kora? Héber és számítógépes nyelvészet

• A hallgatók által megfogalmazott kérdések és válaszok



A nyelvészet története dióhéjban



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



Tamás Biró: Linguistics as a Model for the Cognitive Approaches…
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Házi feladat



Következő órára olvasandó

1. Olvasandó: A nyelv és a nyelvek, „2. A jelek” és „3. A nyelv leírása”

2. Kódkeverés, kódváltás: bevezetés a szociolingvisztikába

Nézze meg a következő youtube-videókat (ld. a honlapon is). 

Majd válasszon egyet közülük, és írja le, hogy mit lát:
• Milyen nyelven vagy nyelveken beszél/énekel a film (fő)szereplője?

• Hogyan „viszonyul” egymáshoz a két nyelv a beszédben/énekben?

• Miért „keveredik” több nyelv? Mi a kódkeverés, kódváltás oka/szerepe?

Írja össze az intuitív megfigyeléseit. A következő órán megbeszéljük.



Kódváltás: Milyen nyelven beszélnek?

• Egy dal: http://www.youtube.com/watch?v=DuTuKufvgO4

• Még egy dal: https://www.youtube.com/watch?v=MOsSdezbvuI

• Hetiszakasz: http://www.youtube.com/watch?v=ZnTUGoEmhhA

• Munkácsi rebbe: http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU

• Ros hasana: http://www.youtube.com/watch?v=J2vNRJ2HZ3g

• Dessewffy utca: http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08

http://www.youtube.com/watch?v=DuTuKufvgO4
https://www.youtube.com/watch?v=MOsSdezbvuI
http://www.youtube.com/watch?v=ZnTUGoEmhhA
http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU
http://www.youtube.com/watch?v=J2vNRJ2HZ3g
http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08


Viszlát jövő kedden!


