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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



Röp-zh (nevet feltüntetni)

1. A Nyelv és nyelvek 2. fejezetének záró bekezdése szerint: 

„A nyelvi jelek kettős szerkesztettségének jelentősége 

az, hogy a nyelvi rendszert nyitottá teszi.”

Magyarázza el ezt az állítást.

2. A héber nyelvet a kánaáni nyelvek közé soroljuk, mert a héberben

– például a šālōm `béke’ szóban – is lezajlott a kánaáni hangtörvény. 

Magyarázza el ezt az állítást.

3. Mi projektjének a kutatási kérdése?

4. Mit gondol Nádasdy Ádám Magyar-vessző című írásáról?



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 sémi nyelvcsalád és kontextusa



Az afroázsiai nyelvcsalád,
a.k.a. Afroasiatic language phylum,
régebben: semito-hamita nyelvek

Source: http://alma.matrix.msu.edu/african_languages



Az afroázsiai nyelvcsalád

• Sémi nyelvcsalád

• Az egyiptomi nyelv: óegyiptomi => kopt

• Berbero-líbiai nyelvek (Észak-Afrika: Atlasz, Szahara)

• Kúsita nyelvek (Kelet-Afrika: Etiópia, stb.)

• Csádi nyelvek (Nyugat-Afrika: pl., Hausza.)

• Omói/omotikus nyelvek (DNy-Etiópia)

1950: Joseph Greenberg. Since: many different subgroups proposed.

Common ancestors: when, where, how did they live?
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Az afroázsiai nyelvcsalád,
a.k.a. Afroasiatic language phylum

Source: http://linguistics.byu.edu/classes/ling450ch/images/aamap.gif, 
Adapted from Bomhard 1984:181.
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A sémi nyelvek: alcsoportok?

Legelső megközelítés: 

Keleti sémi: akkád (és eblai)

Nyugati sémi:

Északnyugati sémi:

ugariti, arámi, kánaáni

Arab (Centrális sémi = arab + Ény-sémi?
vagy a déliekhez tartozik? Vagy külön ág?)

Déli sémi:
Modern délarab, epigrafikus délarab,

etiópiai sémi nyelvek (geez; amhara, tigré, tigrinya…)



Sémi nyelvek családfája:
régi, ma már nem elfogadott, elsősorban 
földrajzi alapú felosztás

Sémi
*proto-sémi

Nyugati sémi

északnyugati ág

kánaáni ág
héber, föníciai… 

arámi ág
bibliai héber, szír…

délnyugati ág

arab ág

délarábiai ág

etióp ág

Keleti sémi

akkád



Nyelvcsalád és családfa (kb. standard verzió)

John Huehnergard: ‘Introduction’. In: John Kaltner and Steven L. McKenzie (eds.): Beyond Babel: A Handbook 
for BH and Related Languages. SBL 2002. Pp. 1-18.



Nyelvcsalád és családfa
(kevésbé standard verzió)

Robert Hetzron: Two 
principles of genetic 
reconstruction. Lingua 
38.2 (1976): 89-108.



Néhány izoglossza (Hetzron nyomán)

Akkád
(stativ)

Klasszikus
arab

(Tiberiasi)
Héber

Arámi
(bibliai)

Geez

Szuffix konjugáció

stativ perfectum perfectum perfectum perfectum szemantika

Sg. 1c. -āku -tu -tī -et -kū

m
o

rfo
ló

g
ia

Sg. 2m. -āta -ta -tā -t(ā) -ka

Sg. 2f. -āti -ti -t -tī -kī

Prefix konjugáció

Pl. 2f t – ā ta – na ti – nā t – ān tə – ā
morfológia

Pl. 3f i – ā ya – na ti – nā y – ān yə – ā

’béke’ šalāmu salām šālōm šlām salām, sənʔ lexikon, fonológia

(Hetzron 1976: „principle of archaic heterogeneity”, „principle of shared morpholexical innovation”



Családfa

• Hasonló nyelvek közelebbi rokonok, de…

• … a családfa egy történetet is elmesél.

arab arámi héber ugariti akkád geez

*ā > ā ā ō ā ā ā / a

* ṯ > ṯ t š ṯ š š / s

főnévragozás van nincs nincs van van nincs

szuffixragozás Sg. 1 -tu -et -ti -T -āku -kū

szuffixragozás Sg. 2m -ti -t(ā) -ta -T -āta -ka

szuffixragozás Sg. 2f -ta -tī -t -T -āti -kī

határozott főnév al- -ā ha- Ø Ø Ø?

Tört többes szám van nincs (?) nincs (?) nincs (?) nincs (?) van



Családfamodell

• Szinkrón nyelvészet: a nyelv állapota adott időpontban

családfa = tipológia, csoportosítás, a hasonlóság mértéke alapján

• Diakrón nyelvészet: a nyelv változása időben

családfa = narratíva a nyelvek fokozatos differenciálódásáról:

ágak szétválása egy hipotetikus közös ősből kiindulva.

• Történeti-összehasonlító nyelvészet: mi a legplauzibilisebb narratíva?

• Fontos: a nyelvek története ≠ a nyelvet beszélő népek történetével, 

vagy a nyelvet beszélő nép kultúrájának, stb. a történetével!



Következő órára



Következő órára olvasandó

1. Eddigiek voltak:
• A nyelv és a nyelvek, Bevezető, 1-3. fejezetek.

• 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. Olvasandó:

• Biró Tamás: A héber nyelv története (JMPoint Akadémia) [honlapon]

• A nyelv és a nyelvek, 4. („Hangok”) és 5. („Szavak”) fejezet.



Viszlát jövő kedden!


