A héber nyelv története
BMA-HEBD-201
Biró Tamás

8. Szociolingvisztika 1 (diglosszia), a lexikon és szemantika.
2016. április 06.

• Bevezetés a szemantikába:

jelentéstan
- Szószemantika, kompozicionális szemantika + ld. még pragmatika)
- Ld. a Sémi nyelvészet órán: http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/semi2016-05.pdf.

• Szókincs / lexikon:

elemi hangalak–jelentés párosítások
+
további információ (például szófaj, vonzatkeret, stb.).
- Morfémák: atomi nyelvi elemek.
- Több morfémából/szóból álló, szemantikailag nem transzparens jelek.
Generatív szemlélet: a lexikonban tárolunk minden olyan információt,
amely a nyelv szabályosságaiból nem „számítható ki”.
Külön nem beszélünk a szókincs történeti nyelvészetéről, sok helyen előjön.

Rabbinikus (misnai) héber
N é h á ny m e g j e g y zé s , i s m é t l é s , st b .

Házi feladat

(megállapodás szerint, Sémi nyelvészet órán)

• Moshe Bar Asher (1999). ‘Mishnaic Hebrew: An Introductory Survey’.
Hebrew Studies 40:115-151.
(Elérhető a http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/ oldalról.)

• Melyek azok a „dimenziók” amelyek mentén a Moshe Bar Asher által
tárgyalt héber nyelvváltozatok / nyelvek változnak?
Említsen meg egy-egy példát mindegyikre.

1. Biblical Hebrew
• 1.1 Pre-Classical Biblical Hebrew: The language of some poetical passages:
• Song of Deborah (Judges 5), Prayer of Hannah (1Sam 2), Blessing of Jacob
(Genesis 49), Song of the Sea (Exodus 15), Bileam’s blessings (Numeri 2425),Song of Moses (Deut. 32), Blessing of Moses (Deuteronomy 33).
• 1.2. Classical Biblical Hebrew: First Temple period, until 586 BCE.

• Surprisingly homogeneous: final redaction? literary standard language?
• 1.3 Late Biblical Hebrew: late biblical books, written
after the Babylonian exile.
• 1.4 “Post-Biblical Biblical Hebrew”: Qumran, apocrypha, etc.

2. Mishnaic (Rabbinic) Hebrew
Palestine

Babylonia

Tannaitic period
1st-3rd c. CE

Bar Kochba letters
Mishna, Tossefta
Aggadic midrashim

---

Amoraic period
3rd-6th c. CE
and beyond, into the
Gaonic period (7-10th c.)

Aggadic midrashim
Jerusalem Talmud
Babylonian Talmud
piyyutim, mystical literature
…
Gaonic responsa

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew


Significantly differs from Biblical Hebrew. Why?












Bab. Talmud Avoda Zara 58b, Chulin 137b:  לשון קודשvs. לשון חז"ל.

19th century theories: Aramaic influence in Roman times?
Artificial language by Aramaic speaking rabbis? No!
M.H. Segal, early 20th century: Spoken language during
the second temple period, but never written down earlier.
Hebrew spoken in Judea (Jerusalem), while Aramaic spoken
in Galilee during Persian, Hellenistic and Roman times?
Nationalistic language renaissance in 1st century CE? Maybe.

Gradual development from post-exilic spoken Hebrew:




Inner developments: e.g., anaxnu > anu.
Forms prohibited in earlier literary norm (in CBH): lel, zo, še.
External influence: Aramaic + some Greek, Persian,
few Latin, Akkadian (Late Babylonian), etc.

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew


Why writing down the spoken language?






Functional diglossia is a situation hard to maintain, especially when
the difference between spoken and written language grows larger.
National pride in 1st – 2nd century CE, during the revolts?
(Cf. the use of paleo-Hebrew script)
Oral genres, orally performed and transmitted texts:

Liturgy, prayers: Shemone Esre (Amida), Aleinu leshabeach,
blessings (e.g., of the Shma).

Oral Law (Torah she-be-al-peh): orally transmitted Biblical
exegesis, law, and other pieces of tradition.


NB: Manuscripts are only medieval. When the text of the Mishna
and of the midrashim were edited in the 3rd century CE, they might
have not been written down, but transmitted orally for centuries.

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew
Two periods of Rabbinic Hebrew:

RH1: Tannaitic Hebrew (1st c. CE – 3rd c. CE)




Hebrew was still spoken in Palestine
DJD: Bar Kokhba letters, Cooper Scroll...
Rabbinic texts of the tannaim in Palestine:



Mishna: Rabbi Judah ha-Nassi, around 210 CE.
Tosefta, and the baraytot in the Talmudim.
tannaitic (halakhic) Midrash collections.



Seder Olam Rabba, Megillat Taanit, etc.










(No tannaitic text known from Babylonia)

Earliest texts share some isoglosses with LBH, QH.
Example: development of ל+ שi into של.

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew


RH2: Amoraic Hebrew (3rd c. CE – 6th c. CE)


Hebrew was not spoken anymore, even in Palestine.
(Megilla 18a: “Take the broom, and sweep the floor!”)



Rabbinic texts of the amoraim in Palestine:
•
•
•
•
•





Hebrew in Palestinian Talmud (Talmud Yerushalmi)
Amoraic (aggadic) midrash collections.
Early mystical texts (heikhalot, merkava, Sefer Yetsira)
Early piyyutim (liturgical poetry)
Synagogue inscriptions, amulets, etc.

Amoraim in Babylonia: Hebrew in the Babylonian Talmud.

After the amoraim: savoraic and gaonic period
(7th – 11th century) in Babylonia  very late RH2?

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew
Characteristic features of the vocabulary
 Loanwords: from Latin, Akkadian... but mainly from:
–
–



Semantic shift (same form, but meaning changes)





Aramaic: e.g. שעהʻʻhour’, אבאʻʻfather’ (vs. BH )אב
Greek: (קטֵ גוֹר
ָ
(ʻpublic prosecutor’, from Greek kategoros)
and
(פּ ַר ְק ִליט
ְ (ʻadvocate’,
from Gr. parakletos);
(ל ְס ִטים
ִ
(ʻrobber’,
from Greek lestes).
עוֹלָ ם: BH: ʻeternity’ → shift to RH: ʻworld’
ֲשׂה
ֶ מע:
ַ ʻdeed, action, practice’ → additional meaning in RH:
ʻincident, happening, story'.

New (?) forms for old meaning: ש >אשר, אלו >אלה.

Mishnaic (Rabbinic) Hebrew
Characteristic features of the grammar
 Expression of possession: אשר+ ש >ל+ של >ל
Article proves reanalysis: še-la-... > šel-ha-...

New nominal patterns:




Semantic reanalysis of the verbal system:





BH perfect > RH past tense,
BH imperfect > RH modality
BH participle > RH present-future (and additional meanings).

Change of gender of some nouns:







-an for agent of action ( רצחָ ןʻmurderer’,
ַ
קרן
ָ שׁʻliar’)
ַ

כוסʻcup’ BH: feminine > RH: masculine (analogy)
שדהʻfield’ BH: masc. > RH: masculine and feminine (Aramaic influence)

And much more...

Héber-arámi kétnyelvűség

Az arámi nyelv története

(dióhéjban, ismétlés)

Régi elnevezések: “káld”, “szír”, „arameus” (vs. „Arám”: országnév)

1. I.e. 10–7. század:
2. I.e. 6–3. század:

Ó-/Régi arámi

(Old, or Ancient Aramaic)

Birodalmi arámi

(Imperial Aramaic, Reichsaramäisch)

– Újbabiloni birodalom, és főleg Perzsa Birodalom hivatalos nyelve
– Bibliai arámi (főleg Ezra; Dániel talán közép-arámi)

3. I.e. 3–i.sz. 2. sz.:

Közép-arámi

(Middle Aramaic)

A beszélt nyelv
változik, de írásban
nem marad fenn.

– Hellenizmus, Római Birodalom. Diglosszia: birodalmi arámi, mint irodalmi minta.

4. I.sz. 3–9/12. sz.:

Kései arámi

(Late Aramaic; vagy közép-arámi)

– Keleti és nyugati dialektusok. Zsidó dialektusok. Szír.

5. 20. sz. (-21. sz?):

Modern arámi nyelvek/dialektusok.

Értsd: középső
korszak az ókori
és a modern közt.
A 10. és 20. század közt: a

– Keleti (szír) és nyugati dialektusok, zsidó és keresztény közösségekben. beszélt nyelv változik, de

írásban nem marad fenn.

Héber-arámi kapcsolat a babiloni fogság előtt
Kapcsolat az őstörténetben?
• Deut. 26,5: „...bolyongó arámi volt az ősapám, és lement Egyiptomba,
és ott lakott, és nagy néppé lett...”
• Rebeka Aram-Naharaim-ból, az arámi Betuél lánya
(Gen. 24,10; 25,20)
• „Lábán, az arámi”, Gen. 31,47a: „És elneveze azt Lábán
Jegar-Szahadutának, Jákob pedig elnevezte Gal-Éd-nek [tanúkő]”

• Preklasszikus bibliai héber:
arámi hatás, archaikus elemek vagy északi dialektus?

Hebrew-Aramaic bilingualism
• Deut. 26:5
„And thou shalt speak and say before HaShem thy G-d: ʻA wandering
Aramean was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there,
few in number; and he became there a nation, great, mighty, and populous.’”
• Gen. 31:47
„And Laban called it Jegar-sahadutha; but Jacob called it Galeed.”

• Gen. 24:10 and 25:20: Rebeccah from Aram-Naharaim.

Héber-arámi kapcsolat a babiloni fogság előtt
Első szentély kora:

• 2Kir. 18,26 = Jes. 36,1 (Szín-ahhé-eriba):
„És azt mondta Eljakim, Hilkijahu fia, Sevna és Joách Rav-Sakech-nak: Beszélj a
szolgáiddal arámiul, mért értjük mi azt, és ne beszélj velünk júdeai nyelven a
városfalon lévő nép füle hallatára.”

• I.e. 8. sz.: kölcsönösen nem érthető (Dobos) + arámi, mint lingua franca.

• Északi dialektus: dialektuskontinuum vagy arámi behatás?
A babiloni fogság: Jer. 10,11: kiszólás a bálványimádókhoz.

Hebrew-Aramaic bilingualism
• 2Kings 18:26 (Isa. 36:1)
„Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebnah, and Joah, unto Rabshakeh: 'Speak, I pray thee, to thy servants in the Aramean language; for we
understand it; and speak not with us in the Jews' language, in the ears of the
people that are on the wall.‚”
Portions of the Hebrew Bible in Aramaic:
Isaiah 10:11. Ezra 4:8-6:18 and 7:12-26. Daniel 2:4b-7,23

Héber és arámi a kései bibliai korban
• Perzsa Birodalom – birodalmi arámi
(Pl.: I. Dareiosz Behisztun-i felirata: ékírásos perzsa, akkád és elami nyelven)
Eszt. 1,22: „És elküldött [a király] üzeneteket a király valamennyi országába,
országonként az írásuk szerint, és népenként a nyelvük szerint...”

• Bibliai arámi:
• Ezra 4,8-6,18; 7,12-26: hivatalos dokumentumok
• Dániel 2,4b-7,23: irodalmi elbeszélés

• Elephantinei dokumentumok stb.

• Qumran: pl. Genezis Apocriphon

Héber és arámi a kései bibliai korban
Részleges elarámiasodás a babilóniai fogság után:
• Neh. 8:7-8:

Ma már vitatott értelmezés.
Biztos nem ennyire
egyszerű a történet.

magyarázatra a nyelvváltás miatt volt szükség?

„És Jesua és Bani és Serévja, Jamin, Akuv... és a leviták magyarázták a népnek
a Tórát, miközben a nép a helyén állt. Magyarázva olvasták a könyvet, Isten
Tóráját, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.”

• Neh. 13:24:

nem mindenki ért már héberül (= júdeai nyelven).

„És gyermekeik fele asdodi nyelven beszélt, és júdeai nyelven már nem is
tudtak, hanem más népek nyelvén beszéltek.”

Hebrew-Aramaic bilingualism
• Nehm. 13:24
„and their children spoke half in the speech of Ashdod, and could not
speak in the Jews' language, but according to the language of each people.”

Esther 1:22
„for he sent letters into all the king's provinces, into every province
according to the writing thereof, and to every people after their language,
that every man should bear rule in his own house, and speak according to
the language of his people.”

Héber és arámi a rabbinikus korban
• Tannaitikus kor (kb. i.e. 1. sz - i.sz. 2. sz.)
A héber még beszélt nyelv volt (misnai/rabbinikus héber)

• Amorai kor (i.sz. 3. sz – 6. sz.)
A héber már nem volt beszélt nyelv
• Arámi a liturgiában (kaddis, ha-lachma anja…)
• Targumok: vajon bizonyíték-e arra, hogy nem értettek héberül?

Héber és arámi a rabbinikus korban
• Babilóniai Talmud, Megilla 18a:
„Nem értették a rabbik, mit jelent az, hogy »és elsöpröm őt [Babilóniát]
pusztító seprűvel« (Jes. 14,23). De hallották Rabbi (Jehuda ha-Naszi)
szolgálónőjét, amint azt mondja a barátnőjének: »Fogd a seprűt, és
söpörd ki a házat!«”.
Bibliában hapax. I. sz. 200 körül. Júdeabeli faluból származik?
Arámi mondatban héber eredetű szó, arámi morfológiával.

Hebrew-Aramaic bilingualism
• Babylonian Talmud, Megilla 18a
The Rabbis did not know what was meant by, “we-tetethia bematate of
destruction”, till one day they heard the handmaid of the household of Rabbi
say to her companion, Take the tatitha [broom] and tati [sweep] the house.

Isa. XIV, 23. E.V., ‘I will sweep it with the besom of destruction’.

Középkor
• Arámi helyett más beszélt nyelvek (arab hódítás, judeo-nyelvek)
 diglosszia;
judeo-nyelv–héber–arámi triglosszia.
• Talmud, stb. kaddisok, Ha laḥma anya, Ḥad gadja,
Ja ribbon: az arámi nyelv állandóan jelen van a zsidó kultúrában.
• Rabbinikus héber-arámi keveréknyelv?
• Héber puristák (Maimonides, költészet): kerülik az arámit.
• Az arámi, mint a misztikával is foglalkozó rabbinikus elit nyelve:
Zohár.

Modern kor
• Modern kor:
• Héber nyelvújítás: arameizmusok kiirtása,
főleg a korai haszkala idején.
• Mai izraeli héber:
• Arameizmusok a választékos nyelvben,
• és a jogi szaknyelvben.
• A szókincs bővítése, gazdagítása arameizmusokkal:
Például atar = ‘site’ (pl. archeological site, web site…; a makom = ‘place’ helyett.
NB: az arámi atar > atra etimológiai megfelelője a héberben az ašer vonatkozószó,
de az jelentésváltozáson, grammatikalizáción ment keresztül.)

Bibliográfia
Bevezetés a szociolingvisztikába (kódkeverés, kódválasztás):
• Ronald Wardhaugh. Szociolingvisztika. Osiris-Századvég, Budapest, 1995, pp. 78–101.
Héber és arámi az ókorban:
• Bernard Spolsky. The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History. Cambridge
University Press, 2014, pp. 17–79.
Az arámi nyelvről (kultúrtörténeti háttérrel és bibliai vonatkozásokkal):

• Dobos Károly Dániel. Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története.
Pázmány Egytem eKiadó és Szent István Társulat, Budapest, 2013, pp. 211–240.
• F. Greenspahn: Aramaic. In: John Kaltner és Steven L. McKenzie (eds.) Beyond Babel: A
Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages, SBL, 2002, pp. 93–108.

Szociolingvisztika – kódváltás

?Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka
Gen. 31:47aβ:
דּותא ְו ַיעֲקֹ ב ָק ָרא לוֹ ג ְַלעֵ ד.
מז וַיִ ְק ָרא-לוֹ לָ בָ ן ְיגַר ָשׂהֲ ָ
Jer. 10:11:
ּומןְ -תחוֹת
אמרּון ְלהוֹם אֱ לָ הַ יָא ִדיְ -שׁ ַמיָא וְאַ ְר ָקא לָ א עֲבַ דּו יֵאבַ דּו ֵמאַ ְרעָ א ִ
יא כִ ְדנָה ֵת ְ
ְשׁ ַמיָא אֵ לֶ ה.
Dán. 2:4b–7:28:
ּופ ְשׁ ָרא נְ חַ ּוֵא.
ד ַוי ְַד ְברּו הַ כ ְַשׂ ִדים לַ ֶמלֶ ְך אֲ ָר ִמית ַמ ְלכָא ְלעָ ְל ִמין חֱ יִי אֱ ַמר חֶ ְל ָמא לעבדיך ִ
Ezra 4:8–6:18 és 7:12–26: perzsa korszakbeli hivatalos dokumentumok.

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?
Gen. 31:47aβ:

.דּותא ְו ַיעֲקֹ ב ָק ָרא לוֹ ג ְַלעֵ ד
ָ ֲלוֹ לָ בָ ן ְיגַר ָשׂה-מז וַיִ ְק ָרא

IMIT:
(44) De most jer, hadd kössünk szövetséget, én és te, hogy legyen tanuul
köztem és közted. (45) És vett Jákób egy követ és emelte azt oszloppá.
(46) És szólt Jákób a véreihez: Szedjetek köveket! S vettek köveket és

csináltak kőrakást; és ettek ott a kőrakásnál. (47) És elnevezte Lábán JegárSzáhodútának, Jákób pedig így nevezte el: Galéd. (48) S mondta Lábán:

Ezen kőrakás tanú köztem és közted ma. Azért nevezték el Galédnek…

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?
Jer. 10:11:

 ְשׁ ַמיָא וְאַ ְר ָקא לָ א עֲבַ דּו יֵאבַ דּו-אמרּון ְלהוֹם אֱ לָ הַ יָא ִדי
ְ יא כִ ְדנָה ֵת
. ְתחוֹת ְשׁ ַמיָא אֵ לֶ ה-ּומן
ִ ֵמאַ ְרעָ א

IMIT: (1) Halljátok az igét, melyet szólt az Ö. rólatok, Izraél háza. (2) Így
szól az Ö.: A nemzetek útjához ne szokjatok és az ég jeleitől ne rettegjetek,
mert a nemzetek remegnek azoktól. (3) Mert a népek törvényei
hiábavalóság az, mert fa az, melyet erdőből vágtak, művész keze munkája
[…] (11) Ekként szóljatok hozzájuk: „Az istenek, melyek az eget és a földet

nem teremtették, azok el fognak veszni a földről és az ég alól.”

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?
Dán. 2:4b–7:28:
ּופ ְשׁ ָרא
ִ ד ַוי ְַד ְברּו הַ כ ְַשׂ ִדים לַ ֶמלֶ ְך אֲ ָר ִמית ַמ ְלכָא ְלעָ ְל ִמין חֱ יִי אֱ ַמר חֶ ְל ָמא ְלעַ ְב ָדיְך
.נְ חַ ּוֵא
IMIT: (1) Nebúkadnecczár királyságának második évében pedig álmokat
álmodott Nebúkadnecczár s nyugtalankodott az ő lelke s álma oda volt
őneki. (2) És mondta a király, hogy hívják az irástudókat s a jósokat s a
kuruzslókat s a kaldeusokat, hogy megmondják a királynak az ő álmait […]
(4) És beszéltek a kaldeusok a királyhoz arámul: Oh király, örökké élj,
Mondjad az álmot szolgáidnak és a megfejtést megjelentjük. […]

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?
Ezra 4:7-8:
אַ ְר ַת ְח ַשׁ ְשׂ ְתא-ָוֹתו עַ ל
ָ ּושׁאָ ר כְ נ
ְ ימי אַ ְר ַת ְח ַשׁ ְשׂ ָתא כ ַָתב ִב ְשׁלָ ם ִמ ְת ְר ָדת טָ ְבאֵ ל
ֵ ּוב
ִ ז
.ּומתֻ ְרגָם אֲ ָר ִמית
ְ ֶמלֶ ְך פָּ ָרס ּוכְ ָתב הַ נִ ְשׁ ְתוָן כָתּוב אֲ ָר ִמית
ְרּושׁלֶ ם ְלאַ ְר ַת ְח ַשׁ ְשׂ ְתא
ְ י- ְטעֵ ם ו ְִשׁ ְמ ַשׁי סָ ְפ ָרא כְ ַתבּו ִאגְ ָרה חֲ ָדה עַ ל-ח ְרחּום ְבעֵ ל
.ַמ ְלכָא כְ נ ֵָמא

(7) És Artachasaszta napjaiban írt Bislám, Mitredát, Tábeél s a többi társai
Artachsaszthoz, Perzsia királyához; és a levélne irata arámul volt írva és
arámul fordítva. (8) Rechúm, a főtanácsos és Simsáj, az író írtak egy levelet
Jeruzsálem ellen Artachsaszt királyhoz, következésképpen: […]

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?
Ezra 7:11-12:
יא ְוזֶה פַּ ְר ֶשׁגֶן הַ נִ ְשׁ ְתוָן אֲ ֶשׁר נ ַָתן הַ ֶמלֶ ְך אַ ְר ַת ְח ַשׁ ְס ְתא ְלעֶ זְ ָרא הַ כֹהֵ ן הַ סֹ פֵ ר סֹ פֵ ר
.י ְִשׂ ָראֵ ל-יְהוָה וְחֻ ָקיו עַ ל-ִד ְב ֵרי ִמצְ וֹת
.אֱ לָ ּה ְשׁ ַמיָא גְ ִמיר ּוכְ עֶ נֶת-יב אַ ְר ַת ְח ַשׁ ְס ְתא ֶמלֶ ְך ַמ ְל ַכיָא ְלעֶ זְ ָרא כָהֲ נָא סָ פַ ר ָד ָתא ִדי
IMIT: (11) És ez az irat másolata, melyet Artachsaszt király adott Ezrának, a
papnak, az írástudónak, aki írástudó az Ö. parancsolatai és Izrael számára
adott törvényei szavaiban. (12) Artachsaszt, a királyok királya Ezrának, a

papnak, aki írástudója az ég Istene törvényének, teljesen és így tovább. […]

Házi feladat

Házi feladat (a Sémi nyelvészet c. órára)
Kódváltás: milyen nyelven beszélnek a következő videókon?
• Tekintse meg a következő dián belinkelt hat videót.

• Határozza meg, hogy az egyes videókon milyen nyelven beszélnek.
(Feltéve, hogy látja értelmét ennek a kérdésnek…)
Írja le egy-két mondatban a benyomásait, megfigyeléseit.
• 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?

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 (kb. első perc elég)

• Munkácsi rebbe:

http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU (kb. első perc elég)

• Ros hasana:

http://www.youtube.com/watch?v=J2vNRJ2HZ3g

• Dessewffy utca:

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Deblinger.mp4

Viszlát jövő szerdán!

