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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



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



Egy kutatási projekt (és egy [jó] cikk) szerkezete

1. Háttér, általános motiváció  a kutatás tárgya

2. A kutatási kérdés megfogalmazása: a lehetséges válaszok halmaza 
jól meghatározható (mi? hány? mikor? igen/nem? és nem: miért, hogyan?)

3. A kérdés megválaszolásához szükséges módszertan kiválasztása.

4. A primer eredmények bemutatása.

5. A kutatási kérdés megválaszolása. Diszkusszió, a válasz árnyalása, stb.

6. Összefoglalás: hozzájárulás a kutatás tárgyának a megismeréséhez.
Nyitva hagyott kérdések, future work.



A nyelv, 
mint a kommunikáció eszköze



Nyelv = a kommunikáció eszköze?

• „A zene nyelve”, „a művészetek nyelve”, „a vallási rítusok nyelve”

• Jacques Derrida és mások: minden „szöveg” – aminek van „nyelve”.
Szemiotika = a jelek tudománya.

• De nem a nyelvész számára!
Nyelvészet = a nyelvi jelek (a verbális kommunikáció jelei) tudománya.

• A nyelv kettős szerkezete:
1. Jelentés nélküli hangokból elemi jelentéssel bíró szavak

2. Elemi jelentéssel bíró szavakból komplex jelentéssel bíró mondatok

=> Nyitott rendszer, végtelen (≠ korlátlan) kifejezőképesség

• A nyelvi jel (1) önkényes, ezért (2) konvención alapul, amely (3) konvenciót el kell 
sajátítani, és (4) ez a konvenció változik időben és közösségenként.



A nyelv szintjei
Jel = Alak + Jelentés

• H a n gok szegmentum, hangsúly, dallam… ---
szótag, fonológiai szó, intonációs frázis…

Fonetika: a hangok képzése, terjedése, észlelése

Fonológia: a nyelv hangjainak rendszere, rendszerszerű viselkedése

• S zava k morfémákból szavak atomi jelentések
Morfológia: szóalaktan szavak jelentései

• M on d atok szavakból szókapcsolatok, szójelentésekből
mondategységek, mondatok mondatjelentés

Szintaxis: mondattan

• S zöve g



A nyelv beágyazottsága

• A nyelvi jel „primer” szerkezete:

Hang → morféma → szó → szókapcsolat → mondategység → mondat

+ hangsúly, intonáció, stb.

• A nyelvi jelet kiegészítő nem-verbális jelek (pl. fej- és kézmozdulat)

A nem-verbális jeleknek nincs kettős szerkezetük, és lehetnek ikonikusabbak.

• A nyelvi jel a kommunikáció kontextusában: pragmatika

• A nyelvi jel a társadalmi kontextusában: szociolingvisztika

Például: a nyelv változatai (mi számít egy nyelvnek?) a társadalmi (és földrajzi → dialektológia)
szerkezet függvényében, a társadalmi identitás (osztály, etnikum, vallás, gender, szexuális 
orientáció…) nyelvi kifejezése, társadalmi viszonyok és udvariasság (pl. köszönés, tegezés/magázás)…



Szociolingvisztika – kódváltás



Mai órára

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


Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).

• A nyelv funkciója:
(1) „Primer” jelentés kifejezése, kommunikációja

(2) „Szekunder kommunikáció” és meta-kommunikáció: az üzenethez való viszony, a 
kommunikáció kontextusához és a társadalmi kontextushoz való viszony…
(+) E funkciók betöltésének a hatékonysága

 Váltás a kommunikálandó jelentés pontos kifejezése érdekében.

 Váltás, mint metakommunikáció: másodlagos üzenet (pl. vallási, etnikai, nemi 

identitás kifejezése, a beszélgetőpartnerhez való viszony, stb.) kifejezése érdekében.

 Váltás a hatékony kommunikáció érdekében: pl. különböző anyanyelvű 
emberek közt; kétnyelvű emberek közt témától függően.



Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).
• Mondatok közt. 
• Mondaton belül, mondategység vagy szókapcsolat határánál.
• Szóhatáron.
• Szón belül.

• Váltás vagy keverés? Nézőponttól, nyelvészeti elmélettől is függ.

Váltás:

Keverés:

MÁTRIX / KERET KÓD

BEÁGYAZOTT KÓD

A B A B



Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).

• Spontán, kreatív, újszerű keverés (pl. a hallgatót is meglepi)

↔ konvencionalizálódott keverés: a két kód keverésére bevett szabályok.

↔ nem keverés: két kód keverése révén új, harmadik kód jött létre.
Nem is biztos, hogy a beszélők ismerik az eredeti kódokat, azok határait.

• Hol a határ?

• Idegen szó vs. kölcsönszó. 

• Idegen eredetű szakszókincs (regiszter) vs. idegen szavak használata.

• Függ attól is, ki a beszélő, ill. ki a hallgató.



Következő órára



Következő órára olvasandó

1. Olvasandó:
• A nyelv és a nyelvek, Bevezető, 1-3. fejezetek (+ lehetőleg 4. fejezet)

• Dobos Károly, Sém fiai, 164—180, és

• Bányai Viktória és Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti,
héber, arámi (ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006).
http://www.birot.hu/publications/seminyelvek/

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/

2. Dialektuskontinuum:

• Olvassa el Nádasdy Ádám Magyar-vessző című írását.

• Gondolkodjon el azon, milyen lehet a „héber-vessző”.



Viszlát három hét múlva kedden!


