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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.



Bibliai héber



A Biblia nyelvén beszélt-e Dávid király?



A Biblia nyelvén beszélt-e Dávid király?

• Bibliai héber?

1. A Héber Biblia nyelve?

2. Az a nyelv, amelyen a Héber Biblia keletkezett?

• „Tiberiási héber” = a tiberiási maszóra nyelve
• Azon belül is különböző középkori és modern kiejtési hagyományok:

askenázi (keleti, nyugati…), európai szefárd, balkáni, itáliai, keleti, jemeni...
hagyományos (keresztény) hebraista, modern izraeli…

• A tiberiási maszórán kívüli hagyományok:
• Palesztinai és babilóniai maszóra

• Szamaritánus Tóra

• Septuaginta (i.e. 3-2. század), Origenész-féle Hexapla (i.sz. 240 körül), stb.



A Biblia nyelvén beszélt-e Dávid király?

• Bibliai héber?

1. A Héber Biblia nyelve?  pl. tiberiási héber

2. Az a nyelv, amelyen a Héber Biblia keletkezett?  pl. „vaskori irodalmi héber”

• „Történeti héber” / „júdeai nyelv” (v.ö. 2Kir. 18:26. 28; Jes. 36:11. 13) /
„a kánaáni nyelv júdeai dialektusa” / „vaskori irodalmi héber”

• Sőt, ezen belül is, a „történeti héber” korszakai és változatai:
• Pre-klasszikus bibliai héber (i.e. 12-11. századtól kezdve): költészet ismert.

• Klasszikus bibliai héber (i.e. 8-6. század): standard irodalmi nyelvváltozat.

• Kései bibliai héber (a babilóniai fogság után): a klasszikus minta alapján.

+ Dialektusok: északi dialektusok a bírák és a királyság korában is.

+ Írott vs. beszélt nyelv. Stiláris, társadalmi rétegződés szerinti, stb. változatok.



Misnai héber



Komplikált többnyelvűség

Külső (héber-X) kétnyelvűség:

• Arámi ― a babiloni fogságtól kezdve (az arab hódításig).
• A zsidó közösség egy része átveszi.

• A Perzsa birodalom [egyik] hivatalos nyelve a birodalmi arámi. 
A perzsa és a többi nyelv kevésbé játszik szerepet a zsidó közösségekben.

• Görög ― a hellenisztikus-római korban, városi kontextusban
• A városi zsidóság egy része átveszi.

• Valamint a latin, de csak mint a közigazgatás és a hadsereg nyelve a római korban.

A héberen belüli kétnyelvűség:

• Írott nyelv: a klasszikus mintát követi → kései bibliai héber, qumrani héber, stb.

• Közben a beszélt nyelv továbbfejlődik (földrajzi, társadalmi, stiláris változatok?)

→ funkcionális diglosszia: két nyelv v. egy nyelv két változata egymás mellett, más funkcióval.



A misnai/rabbinikus héber (RH) kialakulása
• Többnyelvű környező társadalom, azon belül többnyelvű zsidó közösség.

• Környező nyelvek hatnak a héberre (szókincs, fonológia, szemantika…).

• Héberen belül is (NB: arámin belül is) funkcionális diglosszia.

I.sz. 1-2. századra már hatalmas űr a beszélt és az írott nyelv közt.

• Alkalmanként felbukkan a beszélt nyelv írásban is (pl. Bar Kochba-levelek).

• Rabbinikus irodalom (Misna, Toszefta, midrások, talmudok): 
„szóbeli tan” > szóbeli műfaj írásban. Ezért az eddig csak beszélt nyelv 
irodalmi nyelvvé, egy új irodalom nyelvévé válhat.

• A misnai/rabbinikus nyelv két korszaka:
• RH 1: kb. a tanaitikus korban, amikor a RH még beszélt nyelvként (is) funkcionált.

• RH 2: kb. az amórai korban, amikor a RH már senkinek sem volt az anyanyelve.

seprű



Következő órára olvasandó

1. Eddigiek voltak:
• A nyelv és a nyelvek, Bevezető, 1-9. fejezetek.

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

• Dobos Károly, Sém fiai, 24—63, 164—180.

• Bányai Viktória és Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti,
héber, arámi (ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006).

2. Olvasandó:

• Biró Tamás: A „zsidó nyelvek”. (JMPoint Akadémia) [honlapon].

• A nyelv és a nyelvek, 10. („A nyelvek sokfélesége”) 
és 11. („A maradandó nyelv”) fejezet.



Viszlát jövő kedden!


