A héber nyelv története
BMA-HEBD-201
Biró Tamás

6. Történeti nyelvészet 2: fonológia, morfológia.
Epigrafikus héber és szamaritánus héber.
2016. március 16.

Fonológia (folyt.):
a „begad-kefat jelenség”
megközelítési lehetőségei

IH adatok: nem-konkatenatív (templátum-alapú) morfológia
(1)

‘to learn’

‘to write’

‘to ride’

‘to want’

Infinitive

lilmod

lixtov

lirkov

lirtsot

Past Sg. 3. masc.

lamad

katav

raxav

ratsa

Sg. 3. fem.

lamda

katva

raxva

ratsta

Sg. 2. masc.

lamadta

katavta

raxavta

ratsita

yilmad

yixtov

yirkov

yirtse

tilmedi

tixtevi

tirkevi

tirtsi

ktov!

rexov!

retse!

Future Sg. 3. masc.
Sg. 2. fem.

Imperative Sg. 2. masc. lmad!

IH adatok (folyt.)
(2)

‘to kneel’

‘to dig’

‘to happen’ ‘to tear’

‘to read’

Infinitive

loxroa

lixrot

likrot

likroa

likro

Sg. 3. masc. kara

kara

kara

kara

kara

Sg. 3. fem.

karta

karta

kar’a

kar’a

karita

#karita

karata

karata

yixre

yikre

yikra

yikra

Past

kar’a

Sg. 2. masc. karata
Future Sg. 3. masc. yixra

IH adatok (folyt.)
(3)

‘to join, combine’ ‘to choose’

(5) ‘to join’

Infinitive

lixbor

livxor

lexaber

Past Sg. 3. masc.

xavar

baxar

xiber

Sg. 3. fem.

xavra

baxra

xibra

Sg. 2. masc.

xavarta

baxarta

xibarta

Future Sg. 3. masc.

yixbor

yivxar

yexaber

(4)

varod ‘pink, rosy’

vered ‘rose’

vikuax ‘dispute’

Adatokból megfigyelés  leíró nyelvtan
(1):

[k] ~ [x] és [b] ~ [v] alternáció

• Ami közös bennük:
zárhang ~ réshang,
(majdnem) azonos helyen képzett hang + azonos zöngés/nem zöngés.
• Szó elején és mássalhangzó után: zárhang. Magánhangzó után: réshang.
De (2):

van olyan [k] is, amelyből nem lesz [x] magánhangzó után.

De (3-4):

van olyan [x] és [v],
amelyekből nem lesz [k], ill. [b] szó elején és msh után.

De (5):

van olyan magánhangzó, amely után nem jön réshang.

Magyarázat: ha túl akarunk lépni az adatok leíró nyelvtanban történő leírásán.

Joshua Blau: Phonology and Morphology of Biblical Hebrew:
An Introduction (Eisenbrauns, 2010), p. 78.
(A 21. században
ne keverjük…)

diakrón

hangok
viselkedése

szinkrón szemlélet

betűk kiejtése

A leírt jelenség magyarázata?
• Szinkrón magyarázat (1):

egy folyamat eredménye zárhang → réshang

• Például Joshua Blau (2010:78): „The process of spirantization is basically one of
assimilation: vowels are continuants (…) and assimilate immediately following
stops to become continuants as well.” [A mgh-k réshangokká asszimilálják az őket követő zárhangokat.]
• Zárhangok: [-continuant]. Réshangok, szonoránsok és magánhangzók: [+continuant].
• Asszimiláció:
V
C
(v.ö. autoszegmentális fonológia)
Például
a generatív fonológia szemlélete:

=

A magyarázat egy folyamat, amely a morfológia által generált mögöttes alakból
létrehozza a megfigyelhető felszíni alakot.

[+cont]
[-cont]
• Probléma: réshangokról és szonoránsokról nem terjed a [+cont] jegy: lixbor, lirkov.

• Diakrón magyarázat:
• Mikor zajlott le?
• Miért zajlott le?

egy narratíva eredménye zárhang > réshang
Blau: valamikor, de érvek, hogy a MT születése előtt véget ért.
Belső hatás (pl. asszimiláció) vagy külső hatás (pl. arámi)?

Fonémák

Szinkrón magyarázat (2): a hangok eloszlása (disztribúciója).
Például a strukturalista nyelvészet megközelítési módja.

• Fonéma: a nyelvi forma (hang) legkisebb egysége,
amely jelentés-megkülönböztető szereppel bír.

• Képzeljük el, hogy [x] és [y] hangok fonetikailag különböznek:

pl. [p], [f]

• Máshogy képezzük őket. Más akusztikus tulajdonságokkal bírnak.
Másnak halljuk őket (legalábbis, ha jól odafigyelünk).

• Van ennek a különbségnek jelentősége a nyelvi rendszer szempontjából?
•
•
•
•
•

Ha az N nyelvváltozat és az
Lehet dialektális különbség.
M nyelvváltozat hangjai közt
Lehet férfi és női beszélő közötti különbség.
1-az-1 leképezés van, akkor
Egyes beszélők közti különbség. Pl. eltérő alapfrekvencia.
ugyanaz a nyelvi rendszer.
Szabad variáció.
Hangtani (vagy egyéb) kontextustól függő variáció: allofónok.

Fonémák

A strukturalista fonológia alapjai

• Fonéma: a nyelvi forma (hang) legkisebb egysége,
amely jelentés-megkülönböztető szereppel bír.

• Minimálpár: eltérő jelentéssel bíró szavak, amelyek egyetlen
szegmentumban (hangban) térnek el egymástól. Bizonyítják,
hogy ez a két hang két különböző fonéma:
• A hangok közötti különbség jelentésbeli különbséget eredményez.
• A hangok közötti különbség oka nem az eltérő hangtani környezet.

• Komplementáris disztribúció: Ha [x] és [y] elem (hang) soha nem
fordulnak elő ugyanabban a környezetben, akkor azt mondjuk,
komplementáris disztribúcióban vannak. Ugyanannak az absztrakt
entitásnak (fonémának) a két megjelenési formája (allofónja).

Vajon [p] és [f] külön fonémák a héberben?


Magyarul /p/ és /f/ különböző fonémák.
Sokféle pozícióban, sokféle hangtani környezetben előfordulhat mindkét hang.
Minimálpárok találhatók: [p]ontos – [f]ontos, [p]ék – [f]ék,
[p]ia – [f]ia,
ka[p]a – ka[f]a,
szé[p] – szé[f],
ször[p] – ször[f].

• Héberben: [p] és [f] kontextusfüggő allofónjai ugyanannak
a /p/ (avagy /f/, /P/ vagy /X22/) fonémának.
• Héberben nincsenek minimálpárok!
• Héberben az allofónia szabályai:
– STRUKTURALISTA NYELVÉSZET: komplementáris disztribúció:
[p] szó elején és mássalhangzó után, [f] magánhangzó után.
– HAGYOMÁNYOS GENERATÍV NYELVÉSZET: újraíró szabály
[p] → [f] / V __
(Olvasd: [p]-ből [f] lesz, ha előtte magánhangzó)
– NB: BH-ben szóhatáron keresztül is.

Vajon [p] és [f] külön fonémák a héberben?


Magyarul /p/ és /f/ különböző fonémák.
Sokféle pozícióban, sokféle hangtani környezetben előfordulhat mindkét hang.
Minimálpárok találhatók: [p]ontos – [f]ontos, [p]ék – [f]ék,
[p]ia – [f]ia,
ka[p]a – ka[f]a,
szé[p] – szé[f],
ször[p] – ször[f].

• Héberben: [p] és [f] kontextusfüggő allofónjai ugyanannak
Igazából vannak periférikus kivételek:
a /p/ (avagy /f/, /P/ vagy /X22/) fonémának.
pl. [parsa] `perzsa mérföld’ és [farsa] `vicc’.
• Héberben nincsenek minimálpárok!
Még: punkcija – funkcija; pakt – fakt.
• Héberben az allofónia szabályai:
Kivételek: fizika,
filosofiya, finland,
– STRUKTURALISTA NYELVÉSZET: komplementáris disztribúció:
falafel, fotografiya,
[p] szó elején és mássalhangzó után, [f] magánhangzó után.
fintez (< fantazija),
– HAGYOMÁNYOS GENERATÍV NYELVÉSZET: újraíró szabály
flirtet (< flirt, ’flört’)
[p] → [f] / V __
(Olvasd: [p]-ből [f] lesz, ha előtte magánhangzó)
szubsztenderd: ftax!
– NB: BH-ben szóhatáron keresztül is.
Talán az IH-ben már külön fonémák?

Mit csinál a fonológus?
• Nyelvtanár, valamint „klasszikus nyelv” „hagyományos nyelvésze”:
melyik betűt mikor hogyan kell kiejteni.
• Gyakran preskriptív (előíró) hangnem:
• Például: a  פbetűt magánhangzó után [f]-nek, egyébként [p]-nek kell ejteni.

• Leíró nyelvészet: az adatok összegyűjtése.
• Például: [f] hangot magánhangzók után találunk csak.
• Például: [p] hangot nem találunk magánhangzók után.

• Történeti nyelvészet:
adott nyelvállapot, mint történeti folyamat, fejlődés eredménye.
• Például: a bibliai héber idején a korábbi *p hang [f]-fé alakult magánhangzók után.

Mit csinál a fonológus?
• Strukturalista fonológia a 20. század első felében:
– A legelső feladat: meghatározni egy nyelv fonémakészletét.
– Majd: meghatározni az egyes fonémák allofónjait:
• Szabad variáció?
• Környezettől függő variáció?
Pl.: /P/ fonéma [f] allofónként jelenik meg magánhangzó után.

• Generatív fonológia (1968 óta):
– Agy/elme, mint számító(-)gép.
– „Fonéma” fogalom helyett „szegmentum” fogalom.
– Mögöttes reprezentáció: ahogy a szót a
mentális lexikon elraktározza (memória).
– Szabályok (vagy más…): ahogy az emberi agyban
a fonológia átalakítja a szót (egy program).
→ felszíni reprezentáció: ahogy kiejtjük (kimenet).

absztrakt nyelvi szint
/P/ fonéma

[p] allofón

[f] allofón

a beszédben megjelenő szint
/p.t.r/

/yi_ _ o _/

/yiptor/
[p]→ [f] / V __

[yiftor]

Összefoglalva: begad-kefat
• HAGYOMÁNYOS NYELVÉSZET:
• A  פbetű szó elején és mássalhangzó után dages lenét kap, [p]-nek ejtjük.
• Magánhangzó után nem kap dages lenét, [f]-nek ejtjük.

• TÖRTÉNETI NYELVÉSZET: eredetileg nem volt [f] + mgh után *p > f (adott korban).
• Pl. *[yiptax] > [yiftax], de *[patax] > [patax]. Ezért [f] csak mgh után van.

• STRUKTURALISTA NYELVÉSZET:
komplementáris disztribúció:
[p] szó elején és mássalhangzó után, [f] magánhangzó után.
• HAGYOMÁNYOS GENERATÍV NYELVÉSZET: mögöttesen /p/ szegmentum
•
•
•
•

+ valahol
meg kell
említeni a
kivételeket:
emfatikusok,
gemináták.

Így például a morféma /p.t.x/ alakban van eltárolva a mentális lexikonban.
Nem-konkatenatív (templátum-alapú) morfológia eredménye: /patax/ és /yiptax/.
Fonológiában újraíró szabály: p → f / V __ , avagy [zárhang] → [réshang] / V __.
Ez a szabály nem alkalmazódik a [patax] alakon, de /yiptax/-ból [yiftax]-ot csinál.

Mi is a „bibliai héber”?

Mi is a „bibliai héber”? Különböztessük meg:
• „Tiberiasi héber” (TH), „maszoretikus héber”:
•
•
•
•
•

Adatok: a Héber Biblia tiberiasi maszóra szerinti szövege vokalizációval (MT).
Ezekből az adatokból írható nyelvtan (több megoldás is lehetséges!).
Mely adatokat tekintjük rendhagyónak? Szövegromlásnak, hibának?
Különbség PCBH, CBH és LBH között?
Mely kiejtési hagyomány? (Mai egyetemi kiejtésünk: reneszánsz-teológiai, izraeli, stb. hatások )

• „Historical Hebrew”, „Judean Canaanite”, „Iron Age Literary Hebrew”:
• „Judean Canaanite”: a kánaánita nyelv nyelvi kontinuumának
Júdea területén használt dialektusa.
• „Iron Age Literary Hebrew”: adott korban adott célra használt nyelv.

Kiejtési hagyományok

(Forrás: Encyclopaedia Judaica)

Kiejtési hagyományok
(Forrás:
Encyclopaedia Judaica)

Mennyit lehet kikövetkeztetni
a mássalhangzós szövegből?
“ One who wishes to be ‘free of the bonds of Masorah’ and to build
a complete grammatical description of Biblical Hebrew on the basis of
the text as given in the consonants alone (without the pointing) in the
books of the Hebrew Bible, assuming that in this way he will be able
to describe the language in its ‘original’ form, meaning its form
‘before the Masorah’ – such a person is indulging in fantasy. ”
(Ze’ev Ben-Hayyim, A Grammar of Samaritan Hebrew, 2000:4)

A szamaritánus héberről

Szamaritánus héber

Ze’ev Ben-Hayyim,
A Grammar of Samaritan Hebrew
(Magnes Press and Eisenbrauns, 2000),
[51.1.0.Ben.1.] p. 108.

Perfectum
Singular
1st
få:qådti
2nd masc. få:qådtå
2nd fem. få:qådti
3rd masc. få:qåd
3rd fem.
få:qå:då/a

פקדתי
פקדת
פקדת
פקד
פקדה

Plural
få:qådnu
få:qådtimma
få:qådtən
få:qå:du
få:qå:du

פקדנו
פקדתם
פקדתן
פקדו
פקדו

Szamaritánus héber

Ze’ev Ben-Hayyim,
A Grammar of Samaritan Hebrew
(Magnes Press and Eisenbrauns, 2000),
[51.1.0.Ben.1.] p. 109.

Imperfectum
Singular
1st
ifqåd
2nd masc. tifqåd
2nd fem. tifqå:di
3rd masc. yifqåd
3rd fem.
tifqåd

אפקד
תפקד
תפקדי
יפקד
תפקד

Plural
nifqåd
נפקד
tifqå:du, tifqå:don  תפקדון,תפקדו
tifqå:dinna
תפקדנה
yifqå:du, yifqå:don  יפקדון,יפקדו
tifqå:dinna
תפקדנה

„Búvópatakok” – kiegészítés a múlt órához
• Sg 2f [-i], pl. perfectum [-ti], birtokos szuffixum [-ki]:
• Más sémi nyelvekben, így feltételezve proto-sémiben, proto-ény-i sémiben
• Nyomokban preklasszikus bibliai héberben (PCBH), szamaritánus héberben (SH)

• Más jelenségek kapcsán (pl. ša/še ‘hogy’): rabbinikus héberben (RH) is.
• De a klasszikus bibliai héberben (CBH) nem!

(Tényleg nem? Ld. később!)

• „Búvópatak a föld alá bújt” a CBH idején? Lehetséges megoldások:
1. CBH = déli, júdeai dialektus. De az északi dialektusban létezhetett?
2. CBH = írott (hivatalos/irodalmi/városi) stílus. De a beszélt nyelvben lehetett?
3. Arámiból jött vissza, amikor megerősödött az arámi hatás (i.e. 6. századtól)?
4. „Mögöttes alak”, ami helyenként megjelenik, pl. qətaltīnī (Sg2fem+szuffixum).

Avagy egyszerre több ok is a fentiek közül?

Szamaritánus héber – TH – askenázi héber – izraeli H
A Héber Biblia ókori,
mássalhangzós szövege

Perf. Sing.
1st
2nd masc.
2nd fem.
3rd masc.
3rd fem.

SH
<
få:qådti
få:qådtå
få:qådti
få:qåd
få:qå:då/a

BH >
פקדתי
פקדת
פקדת
פקד
פקדה

TH >
פָּ ַק ְד ִּתי
ָָּּ פָּ ַק ְד
ת
ת
ְָּ פָּ ַק ְד
פָּ ַקד
פָּ ְק ָּדה

AskH
pokadti
pokadta
pokadt
pokad
pokdo

IH
pakadti
pakadta
pakadt
pakad
pakda

• Askenázi vs. IH (és jemeni, szefaradi, stb.): a tiberiasi maszóra kiejtési hagyományai.
Egy graféma – egy kiejtés (kb.). Köztük szisztematikus, tisztán fonológiai különbségek.
• SH vs. TH: itt is szisztematikus hangmegfelelések: pl. SH [f] ~ TH [p]; SH [å] ~ TH [a].
De morfológiai különbségek is vannak: pl. Sg2f. szuffixum, Sg3f. szótagszám!

Az epigrafikus héber

Héber feliratok a vaskorból

19. Meṣad Ḥashavyahu (Javne Jam-tól délre,
felfedezve: 1960.)

26. Siloam (Jeruzsálem, Szentély-hegy dk-i
csücske, a Gihon-forrás és a Siloahmedence közti alagút, felfedezve: 1880.)

Sandra Landis Gogel:
A Grammar of Epigraphic Hebrew
(SBL, Scholars Press, Atlanta: 1998),
p. xx. [51.1.0.Gog.1.]

Siloam (Siloah)

http://www.biblicalarchaeologytruth.com/uploads/4
/5/9/5/4595492/2142209_orig.jpg

http://www.historian.net/images/silline.jpg

Scheiber Sándor. A feliratoktól a felvilágosodásig: Kétezer
év zsidó irodalma (Múlt és Jövő Kiadó, 1997), p. 18.

Siloam (Siloah)
I.e. 710 körül.
Felfedezve: 1880.

Gogel, 1998, p. 439.

Meṣad Ḥashavyahu-i panaszlevél / osztrakon
(= cseréplevél, cserépfelirat;

Gogel, 1998, p. 423.

Javne Jam-tól délre, i.e. 7. század második fele, felfedezve: 1960.)

Judeai erődítmény, Asdod filiszteus várossal szemben, az i.e.
7. század 2. felében/végén. Tanulatlan munkás diktálhatta egy
tanult írnoknak. Ld. Exod. 22:25-26-ot és Deut. 24:12-13-at is.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Mesad_Hashavyahu_ScriptBW.jpg/220px-Mesad_Hashavyahu_ScriptBW.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Mesad_Hashavyahu_Ostracon_Replica_1.JPG

Meṣad Ḥashavyahu-i panaszlevél / osztrakon
(= cseréplevél, cserépfelirat;

Javne Jam-tól délre, i.e. 7. század második fele, felfedezve: 1960.)

Gogel, 1998, pp. 423-424.

Epigrafikus héber
Perfectum
Singular
1st
-TY, -T
2nd masc. -T, -TH
2nd fem. n.a.
3rd masc. -Ø
3rd fem.
n.a. (vagy –T?)

Plural
n.a.
-TM
n.a.
-W
n.a.

Sandra Landis Gogel:
A Grammar of Epigraphic
Hebrew (SBL, Scholars Press,
Atlanta: 1998), p. 81.
[51.1.0.Gog.1.]

Szamaritánus héber
Perfectum
Singular
1st
få:qådti
2nd masc. få:qådtå
2nd fem. få:qådti
3rd masc. få:qåd
3rd fem.
få:qå:då/a

פקדתי
פקדת
פקדת
פקד
פקדה

Plural
få:qådnu
få:qådtimma
få:qådtən
få:qå:du
få:qå:du

פקדנו
פקדתם
פקדתן
פקדו
פקדו

Ugariti
Perfectum
Singular
1st
PQDT
2nd masc. PQDT
2nd fem. PQDT
3rd masc. PQD
3rd fem.
PQDT

Plural
PQDTM
PQDTN
PQD
PQD

Akkád
Statív
Singular
1st
-āku
2nd masc. -āta
2nd fem. -āti
3rd masc. -Ø
3rd fem.
-at

sze m a nt i ka i v á l tozá s !
Plural
-ānu
-ātunu
-ātina
-ū
-ā

Közép-egyiptomi
Old Perfective (aka Stative, Qualitative, Pseudo-participle, etc.)
Singular
1st
.kwi͗
2nd masc. .ti͗
2nd fem.
.ti͗
3rd masc. .w
3rd fem.
.ti͗

Plural
.wyn
.ti͗wny
.ti͗wny
.w (sometimes .y)
.w (sometimes .y)

Perfectum egyes szám
Egyiptomi

QTLT

qtlt
qtlth

QTLT

-āti

*QTL-ti

qatal- *QTL-ti
-tī

QTLT

―

QTLT

Sg. 3m. .w

-Ø

*QTL-a

qatal- *QTL-a
(-ā?)

QTL

qtl

QTL

få:qåd qɔ̄tal

.ti

-at

*QTL-at

qatal- *QTL-at
-at

QTLT

(qtlh?,
qtlt?)

QTLH

få:qå:d qɔ̄tl-ɔ̄
-å/a

Sg. 3f.

-āta

*QTL-ta

QTLTY

qatal- *QTL-ta
-tā

.ti͗

qatal- *QTL-tu
-tV

få:qåd- qɔ̄tal-ti
-tī

QTLT

Sg. 2f.

-āku

*QTL-ku

TH
tiberiasi
kiejtés?

qtlty
qtlt

Sg. 2m. .ti͗

Arab

Szamar.
héber

Ugariti

.kwi͗

*Protoény sémi

Bibliai
héber
(MT)

Epigr.
héber

Sg. 1.

Akkád

*Protosémi

få:qåd-tå
få:qåd-ti

qɔ̄tal-tɔ̄
qɔ̄tal-t

Perfectum egyes szám
*Protosémi

*Protoény
sémi

*QTL-ku

*QTL-tV

*QTLSg. 2m.
-ta

*QTL-tā

Sg. 2f.

*QTL-ti

*QTL-tī

QTLT

―

QTLT

Sg. 3m.

*QTL-a

*QTL(-ā?)

QTL

qtl

QTL

Sg. 3f.

*QTL-at

*QTL-at

QTLT

(qtlh?,
QTLH
qtlt?)

Sg. 1.

Ugariti

Epigr.
héber

Bibliai
héber
(MT)

QTLT

qtlty
qtlt

QTLTY

QTLT

qtlt
qtlth

QTLT

TH
TH
tiberiasi askenáz
kiejtés? kiejtés

izraeli
héber

*vaskori
héber

få:qåd-ti
få:qåd-tå
få:qåd-ti

qɔ̄tal-tī

qotalti

qatalti

*Qv̄TvL-ti

qɔ̄tal-tɔ̄

*Qv̄TvLqotalto qatalta
-ta

qɔ̄tal-t?

qotalt

qatalt

*Qv̄TvL-t?

få:qåd

qɔ̄tal

qotal

qatal

*Qv̄TvL

få:qå:d qɔ̄tl-ɔ̄
-å/a

qotlo

qatla

*Qv̄Tv̄L-a

Szamar.
héber

A vaskori héber rekonstruálása
• Vaskori héber, mint:
• a TH és a SH közös őse,
• valamint: a más maszórákban, a LXX-ban, Hexapla secundájában stb. található nyelvé,
• amelyre vonatkozóan részleges információval szolgál a Héber Biblia mássalhangzós
szövege, valamint az epigrafikus emlékek is.

• Példák:
• Sg. 1.:
egyértelmű
EH qtlty , qtlt; BH QTLTY;
SH få:qådti; TH qɔ̄taltī
*vaskoriH *QāTaL-ti/tī
• Sg. 2m.:
feltételezés: ā > ɔ az i.sz. 1. során Palesztinában?
EH qtlt , qtlth; BH QTLT;
SH få:qådtå; TH qɔ̄taltɔ̄
*vaskoriH *QāTaL-ta/tā
• Sg. 3f.:
EH (qtlt/h?); BH QTLH;
SH få:qå:då/a; TH qɔ̄tlɔ̄
*vaskoriH *QāTaLā
Feltételezés: a második szótagbeli [a] > [ə] > Ø a tiberiási hagyományban, a TH létrejötte előtt.
Emellett érv: a következő bgd-kft előtte még spirantizálódott! (Solomon Hanau, 1733: shewa medium)

A vaskori héber rekonstruálása
• Vaskori héber, mint:
• a TH és a SH közös őse, …

• Példák: Sg. 2f.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EH:
nincs adat.
BH:
QTLT – lehet [t] vagy [t]+valamilyen magánhangzó is.
Proto-sémi és proto-északnyugati-sémi: *[-ti] -t rekonstruálunk.
TH:
kétértelmű sva graféma szokatlan pozícióban.
Hogy ejtették, mire gondoltak a tiberiási maszoréták?
TH-ra épülő kiejtési hagyományok (inkl. IH): [-t], magánhangzó nélkül.
SH få:qådti.
Hipotézis 1:
vaskori *[-ti]
SH: megmaradt. TH: *[ti] > [ə] vagy Ø. TH után: Ø.
Kérdés: miért fejlődött másként Sg1 és Sg2f? Mert: pl. egyértelműségre való törekvés?
Kérdés: ha Sg1 és Sg2f homofón, miért eltérő a helyesírásuk EH-ban és BH-ban?

A vaskori héber rekonstruálása
• Vaskori héber, mint:
• a TH és a SH közös őse, …

• Példák: Sg. 2f.
•
•
•
•
•
•
•
•

EH:
nincs adat.
BH:
QTLT – lehet [t] vagy [t]+valamilyen magánhangzó is.
Proto-sémi és proto-északnyugati-sémi: *[-ti] -t rekonstruálunk.
TH:
kétértelmű sva graféma szokatlan pozícióban.
Hogy ejtették, mire gondoltak a tiberiási maszoréták?
TH-ra épülő kiejtési hagyományok (inkl. IH): [-t], magánhangzó nélkül.
SH få:qådti.
Hipotézis 2:
vaskori *[-t]
SH: [-t] >[-ti].
TH: megmaradt [t].
Kérdés: miért változott a SH? … annak ellenére, hogy így strukturális homofónia jön létre!
Plauzibilis, hogy a semmiből bejön egy magánhangzó?

• Kérdés: miért van svá graféma a TH ortográfiában?

A vaskori héber rekonstruálása
• Vaskori héber, mint:
• a TH és a SH közös őse, …

• Példák: Sg. 2f.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EH:
nincs adat.
BH:
QTLT – lehet [t] vagy [t]+valamilyen magánhangzó is.
Proto-sémi és proto-északnyugati-sémi: *[-ti] -t rekonstruálunk.
TH:
kétértelmű sva graféma szokatlan pozícióban.
Hogy ejtették, mire gondoltak a tiberiási maszoréták?
TH-ra épülő kiejtési hagyományok (inkl. IH): [-t], magánhangzó nélkül.
SH få:qådti.
Hipotézis 3 (BT): vaskori *[-tə] (v. *[-tɛ])
SH: *[tə] > [ti]. TH: [tə]. TH után: *[tə] > [t].
Kérdés: mi az SH-beli fejlődés oka? SH-ban lehetne itt ə!
Válasz: arámi vagy arab hatás? Hullámmodell!

A vaskori héber rekonstruálása
• Vaskori héber, mint:
• a TH és a SH közös őse, …

• Példák: Sg. 2f.: ezen izoglossza alapján a klasszikus arab közelebbi rokona a SH-nek, mint a TH?!
• Proto-sémi és proto-északnyugati-sémi: *[-ti] -t rekonstruálunk.

Proto-sémi:
Proto-centrális sémi:

Sg1: *[-ku]

Sg2f: *[-ti]

Sg1: *[-tu]

Sg2f: *[-ti]

Vaskori héber: Sg1: *[-ti]

Sg1:
Sg2f:

Kl. arab
[-tu]
[-ti]

SH
[-ti]
[-ti]

TH
[-ti]
[-t]

Sg2f: *[t]+V?

Melyik izoglossza
alapján rajzoljuk meg
a családfát?

Mi a bibliai héber? Összefoglalás
• Tiberiási maszóra:

askenázi (ÉK, DK, Ny…), szfaradi (európai, arab
környezet…), jemeni (4-5 hagyomány), izraeli, akadémiai, stb. kiejtésekkel.

• Nem tiberiási maszórák: babiloni maszóra és palesztinai maszóra.
• További ókori vagy az ókorban már elágazó kiejtési hagyományok:
Septuaginta, Secunda, szamaritánus…

• Historical Hebrew:
• Kronológia:
• Földrajz:
• Regiszter:

(legalább) három dimenzió:

Iron Age I vs. Iron Age II vs. Persian Age
Judean Canaanite (jehudit) vs. (Northern) Israelite Canaanite
Iron Age Literary Hebrew vs. Iron Age Colloquial Hebrew

A diftongusok sorsa: hullámmodell és
az északnyugati sémi nyelvi kontinuum
Eredetileg ide tervezve. De lásd: a Sémi nyelvészet c. órán
(semi2016-08.pdf, 2016. április 20.)

Viszlát következő alkalommal,
március 30-án!
Március 23-án: tavaszi szünet. Jó pihenést, megérdemlik!

