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A nyelv, mint komplex 
és dinamikusan 
változó rendszer

2

Two dimensions: 
synchrony (one state) vs. diachrony (change)

• 1500 BCE 500 BCE 200 CE 1200 CE 1948 2016

• Phonology (vowels, consonants…)

• Morphology (nouns, verbs…)

• Syntax and semantics

• Lexicon (affixes, words, multi-word expressions…)

• Literature, available sources

• Socio-historical context (contact with others…)
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Hebrew: prehistory and four periods

0. Proto-Semitic, proto-NW-Semitic, proto-Canaanite, and 
proto-Hebrew: “The family tree: ancestors and relatives.”

1. Biblical Hebrew: “Did King David speak like the Bible?”
Pre-classical BH, classical BH, post-exilic BH; Qumran
Masoretic Hebrew = Tiberian Hebrew

2. Mishnaic/Rabbinic Hebrew: “A spoken language written”.

3. Medieval Hebrew: “Dead or alive?”

4. Modern Hebrew, Israeli Hebrew (Israeli language)
Haskala, language revival, contemporary IH
“Is it obvious that Hebrew is the language of Israel?”



A mai óra anyaga:

• Mit tételezünk fel a hipotetikus proto-héber nyelvállapotról?
• Proto-héber: a hiányzó láncszem egy történeti-összehasonlító narratívában.

• Szinkrón leírás erről a hipotetikus állapotról. (Van ennek értelme?)

• A proto-hébertől (*proto-H) a klasszikus bibliai héberig (CBH)
• A narratíva első fejezete

• Mindez a fonológiára összepontosítva
• Néhány fonológiai fogalom: a fonológia területei.

• Néhány hangtörténeti változás (hangtörvény).

• Ennek ürügyén kitekintés a héber fonológiájának további fejlődésére is.

• Módszertan a narratíva megalkotásához: 
történeti-összehasonlító nyelvészet 1 (családfamodell).

Folytatás, kiegészítés a
Bev. sémi nyelvészetbe órán!

Megj.: ennek az anyagnak egy része
későbbi előadásokon vagy a sémi órán
fog elhangozni.



Adatokból narratíva
(Ez a félév lényege mindkét órán.
Itt és most: legelső nekifutás.)

• „Naiv családfamodell”:
• a nyelvet beszélő nép fokozatos osztódása
• V.ö. fajképződés (ang. speciation) 

a biológiai evolúció során

• Tudománytörténeti megjegyzés: 
a biológiai evolúció gondolata és a nyelvek 
családfájának gondolata párhuzamosan 
fejlődött a (18-)19. század során, és azóta is 
(filogenetikai módszerek – ld. sémi órán). Haeckel (1874), az ember családfája

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
d/da/Pedigree_of_man_%28Haeckel_1874%29.jpgFinnugor családfa: http://www.ngkszki.hu/seged/csej-lyesj/tortenet.htm



Blau, Joshua. Phonology and 
Morphology of Biblical Hebrew: 
An Introduction (Linguistic Studies
in Ancient Weste Semitic, vol. 2, 
Winona Lake, IN: Eisenbrauns,
2010), p. 17. [51.1.1.Bla.2.]

The Semitic languages: 
the tree model

http://www.hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=51.1.1.Bla.2.


Adatokból narratíva

• „Naiv családfamodell”:
• a nyelvet beszélő nép fokozatos osztódása

• V.ö. fajképződés (ang. speciation) 
a biológiai evolúció során

• A sémi nyelvek családfája 
a héberre vonatkozóan a következő narratívát sugallja: 
kezdetben vala a „proto-sémi nép/nyelv”, amelyből kivált 
a „proto-nyugati sémi nép/nyelv”, amelyből kivált
a „proto-centrális sémi nép/nyelv”, amelyből kivált
a „proto-északnyugati sémi nép/nyelv”, amelyből kivált
a „proto-kánaánita nép/nyelv”, amelyből kivált
a héber.



Adatokból narratíva

Hogyan illeszkedik ez a narratíva a rendelkezésre álló adatokhoz?

• Más sémi nyelvek adatai:
• Például klasszikus arab: időben későbbi, de feltételezhető, hogy sok tekintetben archaikus, hasonlít a közös ősökre.

• Például akkád: időben korábbi, de jó okunk van feltételezni, hogy sok szempontból kevésbé archaikus.

• Például ugariti: régi és archaikus, de szinte csak a mássalhangzókat ismerjük (azokat is csak bizonyos biztonsággal).

• Például modern délarábiai nyelvek: pontos hangfelvételek állnak rendelkezésre, de sokkal-sokkal későbbiek.

• Tel el-amarnai glosszák nyelve ("ókánaáni"): töredékes ismeretek.
• Hogyan viszonyul a feltételezett "proto-kánaáni nyelvhez"?

• Azonos a héber 2. évezredi ősével? Vagy annak csak (nagyon közeli) rokona? (Pl. városi vs. vidéki nyelvváltozatok?) 
Avagy a héber egy drasztikusabb népmozgás vagy társadalmi átalakulás eredményeképp jött létre?

• I.e. 1. évezredi héber: epigrafikus emlékek és bibliai korpusz 
(utóbbinak különböző nyelvi-textuális rétegei, különböző irodalmi műfajok, 
amelyek különböző hagyományokban maradtak fenn – ld. a következő órán.)

*Proto-héber: hiányzó láncszem (pl. 2. évezredi ókánaáni nyelv egyik – pl. vidéki – nyelvváltozata?)



Példa 1: esetvégződések
Adatok:

• Akkád, klasszikus arab, ugariti, stb.: három eset (nom., acc., gen.).

• Bibliai héberben nincsenek esetek
• He-directivus/locativus [-a] (v.ö. „belső rekonstrukció” a sémi órán) ([-a] vagy [-ah]?)
• - et (differential object marking; „differenciális tárgyjelölés”?)

• Ókánaániban is voltak minden jel szerint esetek.

• Gezeri parasztnaptár: létezik olyan olvasat, amely szerint még voltak esetek.

• Egyes nyomok a BH-ben – pl. a PCBH-ben és nevekben – ősi esetvégződésként is 
értelmezhetők (ld. múlt órán).

Narratíva: 

• Három eset a proto-sémiben, és ezek fennmaradtak nagyon sokáig a leszármazottakban. 

• De egy pont után kikoptak (például az i.e. 1. évezred elején az északnyugati sémi 
nyelvekben, az i.sz. 2. évezred során az arab nyelvekben). Hasonló jelenség más 
nyelvcsaládokban is (pl. latin > újlatin nyelvek; ógermán > sok germán nyelv).

• Hipotetikus proto-héber: legyen az esetek lekopása előtti utolsó pillanat.



Példa 2: a `király' jelentésű szó
Adatok:

- Akkád: šarrum (de létezik malikum is, `herceg' jelentésben)

- Ugariti: mlk / malku - Arab: malikum

- Héber: melek

- Föníciai: mlk - Szír: malkā

- Geez: nəgūš

- Szokotri: ṣáṭehan - Dzsibbáli: mélík

- Eblai: malikum (valószínűleg; ld. Krebernik 1996)

Narratíva: 

Proto-sémi: šarrum? és/vagy malkum? >   proto-nyugati sémi *malkum
>   proto-héber *malkum > *malk >   malek >   melek >   melek >   melex.

V.ö. Bennett, p. 135. http://www.birot.hu/courses/2014-semi/karakterek.doc



Fonológia

Fonológia vs. fonetika

• Fonetika: a beszédhangok fizikai-biológiai aspektusai 
(hangképzés, hangterjedés és hangészlelés, elvileg univerzális)

• Fonológia: adott nyelv beszédhangjainak a rendszere

Szegmentális fonológia: magánhangzók, mássalhangzók, stb.

• Adott nyelv fonémakészletének a meghatározása

• Fonotaktika: mely fonémasorozatok jólképzettek az adott nyelvben

• (Morfo-)fonológiai folyamatok: szinkrón hangtani változások 
(leginkább) morfológiai folyamatok eredményeképp.



Fonológia

Szerveződési szintek:

• Jegyek (például zöngés/zöngétlen, ajakkerekítéses/ajakkerekítés nélküli, stb. 
– ld. sémi órán)

• Szegmentumok (fonémák és allofónok; „betűk”)

• Szótag (és annak belső szerkezete: szótagkezdet/onset és rím, 
szótagmag/nukleusz és kóda)

• Metrikus láb, fonológiai szó, intonációs frázis

Szupraszegmentális fonológia:

• Hangsúly

• Tónus (tonális nyelvekben)

• Intonáció
stb., stb., stb.,



Diakrón fonológia

A hébert meghatározó hangtörvények: például

• Kánaáni hangtörvény: [ā] > [ō] / hangsúlyos szótagban.

• Monoftongizáció: [ay] > [e], [aw] > [o] (ld. sémi órán).

• Philippi törvénye (pl. *bint > bat):  

[i/e] > [a] / hangsúlyos zárt szótagban.

• Attenuáció (pl. hifil, piel; a qal prefixuma) (főleg TH, sok kivétel): 

rövid [a] > TH [i] / hangsúlytalan zárt szótagban.

• Begad-kefat hangváltozás (kései?): [zárhang] > [réshang] / [mgh] __

Egyes törvények datálása (mikor kezdett el hatni, mikor állt le): sok vita! (ld. Blau 2010).



Diakrón fonológia

• A hangtörvények új fonémákkal gazdagíthatják a nyelv fonémakészletét 
(pl. [o] és [e]). Más hangtani változások összeolvasztanak két fonémát 
(merging), elmosva közöttük a fonemikus különbségeket 
(pl. [ʕ] és [ġ] > [ʕ]; [ḥ] és [ḫ] > [ḥ]; ld. sémi órán a mássalhangzók kapcsán).

• Az újgrammatikus történeti nyelvészet alapaxiómája: 

a hangtörvények kivétel nélkül zajlanak le!

• Naiv családfamodell: a szakadás után külön úton fejlődtek a 
leánynyelvek, azaz bennük más és más hangtörvények zajlottak le.

• Ezért: rokon nyelvek között szisztematikus hangmegfeleléseket keresünk 
(vs. skewing), azonos/hasonló jelentésű szavak között.

• Később: ez lesz a kiindulópont a hipotetikus közös ős rekonstrukciójához.



Viszlát jövő szerdán!


