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Szociolingvisztika – kódváltás



Többnyelvűség, kódkeverés, kódváltás



Többnyelvűség, kódkeverés, kódváltás

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/A_kind_iz_dos_a_goldene.pdf

A kind a goldene
(jiddis népdal).

Közli: 
Gordon Eleanor
Mlotek és 
Joseph Mlotek
(eds.), 
Pearls of Yiddish
Song (New York: 
Workmen's
Circle, 1988).
[84.1.Mlo.1./a]

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/A_kind_iz_dos_a_goldene.pdf
http://hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=84.1.Mlo.1./a


Többnyelvűség, kódkeverés, kódváltás

“The Istanbul of my childhood was so multilingual that not to become a linguist
would have been impossible for anyone with an ear for language and an interest in
figuring out puzzles posed by all those languages and dialects. In my own case,
it was German, French, Russian and Yiddish that I was exposed to at home,
in addition to the Greek of my nanny and of many neighbors. My cousins had an
Armenian nanny. Many acquaintances spoke Ladino at home. It was wonderful to be
taken along to my mother’s shopping expeditions, because, depending on the
merchant, she would speak a different language: Turkish, Greek, Ladino—and with
some, even Russian. It was fun to listen to the two rather different-sounding Yiddish
dialects of my grandmothers, one of whom lived with us and the other used to come
for a day-long visit once a week. They didn’t like each other very much and so they
used to sit and have very polite but very poisonous conversations for hours.”

(A Linguist List éves fundraising akciója “Featured Linguist” sorozatából, 2016. Kiemelések tőlem [B.T.].
http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-jaklin-kornfilt/)

http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-jaklin-kornfilt/


Többnyelvűség, kódkeverés, kódváltás

Javasolt irodalom még:

• Benjamin Harshav: Essay on Multilingualism. 

In: Marvin Herzog et al. (eds.), Eydes. Tübingen: Niemeyer, 2008.

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Harshav_Multilingualism.pdf (jelszó!)

Egy a sok érdekes visszaemlékezés közül a kora huszadik századi

közép-európai soknyelvű zsidó közegre.

→ a több-/soknyelvű környezet, mint a zsidó lét, és 

igazából az emberiség nagy részének az alapélménye.

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Harshav_Multilingualism.pdf


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

• Munkácsi rebbe: http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU

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

• Dessewffy utca: http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08

http://www.youtube.com/watch?v=DuTuKufvgO4
https://www.youtube.com/watch?v=MOsSdezbvuI
http://www.youtube.com/watch?v=ZnTUGoEmhhA
http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU
http://www.youtube.com/watch?v=J2vNRJ2HZ3g
http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08


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

• Munkácsi rebbe: http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU

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

• Dessewffy utca: http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08

 Milyen szinten ismeri és beszéli (amúgy) a beszélő külön-külön a két kódot?

 Érzékelik a kódváltást? Tudatos döntés eredménye? Mi a kódváltás oka? Például: a fogalmak 
pontos megjelölésére való törekvés? (vallási, nemzeti) identitás nyelvi megjelenítése? stílus?

 Létrejön-e új kód a keverés eredményeképpen? Konvencionalizálódik a kevert kód?

http://www.youtube.com/watch?v=DuTuKufvgO4
https://www.youtube.com/watch?v=MOsSdezbvuI
http://www.youtube.com/watch?v=ZnTUGoEmhhA
http://www.youtube.com/watch?v=ucL9pM0G7wU
http://www.youtube.com/watch?v=J2vNRJ2HZ3g
http://www.atv.hu/videok/video-20140606-hetiszakasz-2014-06-08


Középkori héber:
a legszínesebb korszak

Élő vagy holt nyelv?
Ha holt, hogyan virágozhat?



Hebrew: prehistory and four periods

0. Proto-Semitic, proto-NW-Semitic, proto-Canaanite, proto-Hebrew.

“The fami ly  t ree :  ances to rs  and  re la t i ves . ”

1. Biblical Hebrew: 

“Did  K ing  Dav id  speak  l i ke  the  B ib le? ”

2. Mishnaic/Rabbinic Hebrew: 

“A spoken language wr i t ten . ”

3. Medieval Hebrew: “Dead or  a l i ve? ”

4. Modern Hebrew, Israeli Hebrew (Israeli language)

“ I s  i t  obv ious  tha t  Hebrew is  the  language o f  I s rae l? ”



Az ókorból a középkorba: 
földrajzi és nyelvi átmenetek

A zsidók által anyanyelvként használt nyelvek:

• Tannaitikus kor: misnai héber 1, arámi (és görög)

• Amorai és korai gáoni kor: arámi (és görög)

• Kései gáoni kor és középkor: arab

• A 9-10. századtól kezdve: spanyol, francia, német, stb.
A héber megszűnik beszélt nyelvnek lenni: 

nincs anyanyelvi beszélője, használata csak 
bizonyos funkciókra korlátozódik (v.ö. seprű).



Középkori héber:

Dead or alive?

Nincs anyanyelvi beszélője,

ugyanakkor ebben a korban van a legtöbb változata:

paradoxon vagy szükségszerűség?



Medieval Hebrew: varieties

First dimension: Time

• Gaonic period: approx. 600 – 1038, in Babylonia/Iraq

• Byzantium: Palestine, South Italy, etc.

• “Classical” Middle Ages: 10th – 13th century: 

Spain & North Africa ; France & Germany

• Late Middle Ages, Renaissance: 14th – 16th century 
New places: e.g., Southern France / Provence, Italy… 

Post-1492: Tzfat / Safed in Palestine; Poland & Lithuania…

• Early modern period, Baroque: 17th – 18th century 
Polish territories, Prague, Amsterdam, Italy, Thessalonica…



Medieval Hebrew: varieties

Second dimension: Geography

• “Ashkenaz”: approx. “the Christian world”

- “Ashkenaz 1” (10th – 14th c.): Germany (& Northern France)

- “Ashkenaz 2” (since 14th c.): Poland (& Lithuania)

- “Ashkenazi Diaspora” (post 1648-49): Amsterdam... USA, Israel…

• “Sepharad”: approx. “the Muslim world”

- Spain → after 1492: Mediterranean area + Amsterdam, London…

• “In-between” areas: Italy, Provence, Balkan, etc.

• Else: Yemen, Persia, Central Asia, etc. 

• Karaite communities; Samaritan communities; etc.



Medieval Hebrew: varieties

Third dimension: Genres

• Poetry

- Piyyutim = liturgical poems; zmirot = para-liturgical songs

- Secular poetry

• Prose

- Religious literature: commentaries on Bible and Talmud, 
halakhic codices, responsa, mystical literature...

- Semi-religious prose (historiography, itineraries, folklore…)

- Philosophy, science (medicine, astronomy, linguistics...)

- Translation of the above (from [Judeo-]Arabic, Latin, etc.)

• Private documents



Medieval Hebrew: varieties

Fourth dimension: Native tongue of the author

• Late antiquity: Aramaic or Greek

• Arabic, Judeo-Arabic

• Judeo-languages, such as Yiddish, Judeo-Romance languages, 
Ladino, Judeo-Persian, etc.

• 19th century: (literary) German, Dutch, English, French...



Medieval Hebrew: varieties

Fifth dimension: which Hebrew served as model

• Biblical Hebrew

• Mishnaic Hebrew

• Talmudic Hebrew-Aramaic code switching

• Tibbonite Hebrew:

12th – 13th c. in Provence: Ibn-Tibbon family of translators.

+ stronger vs. weaker interference of native language.

+ conservative vs. innovative language use.



Medieval Hebrew: examples

Rashi's commentaries:

• On the Bible: pure Hebrew (almost copy-paste from midrashim)

יכול  . יכול אפילו שכב בחצי היום תלמוד לומר ובקומך-ובשכבך 
תלמוד לומר בשבתך בביתך ובלכתך  , אפילו עמד בחצי הלילה

:זמן שכיבה וזמן קימה, דרך ארץ דברה תורה. בדרך

• On the Babylonian Talmud: Hebrew-Aramaic code switching. 
“Randomly mixed languages”? No! 
Usually Hebrew is the matrix language (base), 
into which Aramaic words, phrases, expressions, quotations are inserted.

Germanic V2?



Különböző hatások a középkori héberben (MedH):
nyelvi szintek szerint

• Fonetika-fonológia: különböző kiejtési hagyományok.

Ld. Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, vol. 16, táblázat pp. 556–557.
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Pronunciations_of_Hebrew.pdf

• Morfológia: BH minta (pl. לקחת) vagy    RH minta (pl. ליקח)?

• Szintaxis, szemantika: sok esetben az anyanyelv hatása.
Például: szórend, egy-egy szó vagy kifejezés szemantikai mezeje.

• Lexikon (szókincs, kifejezések): a tanultsági szint szerepe (mely szövegeket ismeri

a szerző a legjobban? például Tóra, hétköznapi liturgia…); 

valamint ld. a következő diát is.

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Pronunciations_of_Hebrew.pdf


Medieval Hebrew: examples

Problem: need for new vocabulary, especially in philosophical and scientific 
texts. Options:

• Broaden the semantic field of Biblical (or Rabbinic) Hebrew words 
with new meaning.

• Translate Arabic (or Latin) expression to (B or R) Hebrew.

• Use Arabic/Latin words with Hebrew characters.

• Combine existing roots with existing patterns into new combinations.

• Invent totally new words.

Different authors/translators use different solutions. Which one will survive to 
latter generations? Who is influential? Which one is used in Modern Hebrew?



Medieval Hebrew: examples

Varieties of pronunciation:

- Gutturals (ע and ח): surviving in Arabic speaking context, not in Europe. 
Though, ע in Italy, Netherlands: [c] > [ŋ].

- “Begad-kefat letters”

- Vowels: vowel shifts

E.g., kamats: [ā] > [ō] (Ashkenazim, Yemenites; Tiberian H?)

[u]> [i] and [ō] > [ū] (Polish), etc.

- Vowels: diphthongization of long vowels:

E.g., [ō] > [ow] (Western Ashkenazi), [oy] (Eastern Ashkenazi)

[ē] > [ey] (Eastern Ashkenazi)



„Nagyon kései 
középkori héber”?

• Feliratok hagyományos-vallási 
kontextusban, egészen a 20. századig.
• Szókincs és kifejezések hagyományos forrásokból,

• pl. liturgia, Héber Biblia, rabbinikus irodalom.

• Diaszpóra-kontextusra jellemző kódváltás.

• Rabbinikus és középkori héber nyelvtani 
jellegzetességei (például nitpael).

• (Ma ilyen kontextusban már inkább L2 IH = 
izraeli héber idegen nyelvként?)

Zsinagóga fala, Nagybánya (Baia-Mare).
Fotó: Bányai Viktória, 2016.



„Nagyon kései 
középkori héber”?

למזכרת נצח

על  שנתקרבומארע וסביבותיה -באיאעבור נשמות יהודי 

ה ונפלו חלל בידי הפשיסטים בחרב "במתי אש על ק

ק "ד לפ"ברעב ובכל מיני מיתות אכזריות בשנת תש

ה"תנצב

Örök dicsőség a fasizmus áldozatául esett zsidóknak! 

A fasiszták által 1944 évben eldeportált Nagybánya 

és vidéke elpusztult és eltűnt zsidóságának emlékére.

Zsinagóga fala, Nagybánya (Baia-Mare).
Fotó: Bányai Viktória, 2016.



„Nagyon kései 
középkori héber”?

למזכרת נצח

על  שנתקרבווסביבותיה מארע-באיאעבור נשמות יהודי 

בחרב ה ונפלו חלל בידי הפשיסטים "במתי אש על ק

ק "ד לפ"ובכל מיני מיתות אכזריות בשנת תשברעב

ה"תנצב

Örök dicsőség a fasizmus áldozatául esett zsidóknak! 

A fasiszták által 1944 évben eldeportált Nagybánya 

és vidéke elpusztult és eltűnt zsidóságának emlékére.

Zsinagóga fala, Nagybánya (Baia-Mare).
Fotó: Bányai Viktória, 2016.

Alapvetően 
magyar nyelvű 
közösség, de 

románul írja át.

nitpˁael

V.ö. U-netane tokef, 
bibliai gyökerekkel



A judeo-nyelvek
(avagy zsidó nyelvek)

A zsidók valódi nyelvei?



Judeo-nyelvek Létezik-e judeo-magyar? 

Hol a határ vicc és komolyság között?



Judeo-nyelvek

Judeo-angol, 2016.



Judeo-nyelvek és kódváltás

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Got-fun-Avrohom.pdf

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-semi/readings/Got-fun-Avrohom.pdf


Judeo-languages: what are they?

What is a Judeo-language?

• Language spoken by Jews? 
Well... not necessarily a separate language or language variety.

• Language written with Hebrew characters? 
Well... language does not depend on script. 
(E.g. Maimonides writing in literary Arabic language, but using Hebrew characters: is it Judeo-Arabic?)

• A characteristic language variety (with special linguistic features!) of…

– of the Jews as a social group → sociolect

– of the Jews as a religious group → “religiolect”

– of the Jews as an ethnic group → “ethnolect”

Most famously, 
but far not 
exclusively: 

vocabulary of 
Hebrew origin 



Az ún. zsidó nyelvek nyelvi jellegzetességei

• Szókincs:

• Héber eredetű regiszter (szakszókincs) a zsidó vallás és kultúra fogalmaihoz.

• Héber-arámi eredetű szavak és kifejezések más téren is. 
Pl. jiddis levone ʻhold’, kholem álom’.

• Más zsidó nyelvekből. Pl. ófrancia >jiddis bentshn ʻáldást mond’. Pl. jiddis > Yinglish.

• Kisebb-nagyobb fonológiai, morfológiai, szintaktikai eltérések a 
– standard-irodalmi, ill. a beszélt-dialektális – nem-zsidó változathoz képest.

• Ortográfia: leggyakrabban héber betűkkel írják.

• Displaced dialectalism: X hely dialektális jellemzői Y hely zsidó közösségének a 
nyelvét jellemzik, mert múltban migráció X-ből Y-ba (pl. judeo-arab, judeo-olasz).

Regiszter: önmagában kevés ahhoz, hogy külön 
nyelvről vagy nyelvváltozatról beszéljünk?



Judeo-languages: why do they emerge? 
Competing theories

Why does a Jewish language variety develop?

• Social segregation: automatic and/or voluntary and/or forced, 
especially inevitable in the medieval society.

• Earlier Jewish languages: when switching to a new language, population 
may keep features of the earlier language. 
E.g., Judeo-French in Yiddish bentshn (< benedicere), leyenen (< legere / lire).

• Vocabulary related to Jewish culture: e.g., Hebrew (and Aramaic) words 
related to religious practice, folklore, gastronomy, etc. REGISTER

• Language of education, culture and prestige: expressions from Bible, 
Talmud, liturgy... constantly entering the language via rabbinic elite. Elite imitated by 
others. Using Talmudic expression = sign of being educated.



Judeo-languages: three phases

How does a Jewish language variety develop?

• Phase 0:

– Jews settle down in a new country. Learn the local language, 

within 1-2 generations. (Exception: phase 3.)

• Phase 1: (e.g., Yinglish, Judeo-Romance languages)

– Jews develop their own spoken sociolect.

• Phase 2: Judeo-Arabic and Judeo-Persian

– Jews develop their own literary language variety, based on colloquial language, written 

with Hebrew characters. 

• Phase 3: Yiddish and Ladino

– Sociolect becomes an independently developing language, after moving to a new area.



A [ funkcionális ] diglosszia

• Többnyelvűség (multilingualism): egy személy több nyelvet beszél.

• Az egyén szintjén.

• Több L1 (= anyanyelv)? Korán vagy később elsajátított L2 (= idegen nyelv)?

• Diglosszia: több nyelv egy társadalomban.

• A közösség / társadalom / ország szintjén. (Diglosszia, ha földrajzilag elhatárolt?)

Egy-egy egyén nem feltétlenül többnyelvű.

• Tipikusan más funkciókat töltenek be.

• Akrolektus (pl. irodalmi arab/német) és bazilektus (pl. helyi dialektus). 

• Mezolektus: standardizálódott, 

avagy a bazilektust anyanyelvként beszélő egyén (mindenki másképp)

igyekszik az akrolektuson nyelvi megnyilatkozást produkálni?



Pidzsin és kreol nyelvek

• Elavult nézetek: primitív emberek nem képesek megtanulni az európai nyelveket? 
A sabir nyelv (középkori lingua franca a mediterán térségben) relexifikációi francia, 
angol, portugál, stb. szókinccsel?

• Hagyományos nézet (pidzsin-kreol ciklus):
• Többnyelvű közösség közös nyelv nélkül (pl. ültetvényeken és kereskedelmi 

központokban): kialakul egy egyszerű közös jelrendszer a kommunikáció céljaira.

• Pidzsin: kontaktusnyelv közös nyelvvel nem rendelkezők közötti kommunikáció 
során > a rendszeres érintkezés miatt a közvetítőnyelv szabályai megszilárdulnak.

• A közösségben található nyelvekből + univerzális (kognitív, kommunikációs) elvek.

• Kreol: a következő generáció ezt a „tört” jelrendszer sajátítja el, mint anyanyelvet, 
és kicsit átalakítja teljes értékű nyelvi rendszerré. A pidzsin kreolizációja.

• Híres, mert jól dokumentált példa: nicaraguai jelnyelv.

• Kreol: szubsztrátum nyelv (tipikusan afrikai) és lexifikáló nyelv (főleg európai,
pl. „francia/angol/portugál alapú kreolok”; de léteznek arab alapú kreolok is).



Pidzsin és kreol nyelvek

• Hagyományos nézet (pidzsin-kreol ciklus, folytatás):
• Pidzsin: kontaktusnyelv közös nyelvvel nem rendelkezők közötti kommunikáció 

során > a rendszeres érintkezés miatt a közvetítőnyelv szabályai megszilárdulnak.

• Kreol: a következő generáció ezt a „tört” jelrendszer sajátítja el, mint anyanyelvet, 
és kicsit átalakítja teljes értékű nyelvi rendszerré. A pidzsin kreolizációja.

• A közösségben található nyelvekből + univerzális (kognitív, kommunikációs) elvek.

• Derek Bickerton-féle bioprogram-hipotézis: amikor a következő generáció 
anyanyelvként sajátítja el a pidzsint, az a velünk született Univerzális Nyelvtannak 
megfelelően (v.ö. Chomsky innátista felfogásával) átalakul, természetes nyelvvé válik.

• Kreol: szubsztrátum nyelv (tipikusan afrikai) és lexifikáló nyelv (főleg európai,
pl. „francia/angol/portugál alapú kreolok”; de léteznek arab alapú kreolok is).

• Majd: a kreol nyelv továbbfejlődik, egyre kevesebb tipikus kreol jellegzetesség.

• Avagy: dekreolizáció a lexifikáló nyelv hatására: diglosszia, a kreol képezi a 
basilektust, a lexifikáló [európai] nyelv az akrolektust. Közötte mezolektusok: a 
beszélők „javítják” a kreoljukat az akrolektus mintájára. Posztkreol kontinuum.



Pidzsin és kreol nyelvek

• Hagyományos nézet (pidzsin-kreol ciklus):
• Pidzsin: többnyelvű közösség közös nyelv nélkül > kreol > posztkreol kontinuum.

• Pidginizálódás: L2-tanulás, korlátozott bemenettel ↔ kreolizálódás: L1-tanulás.

• Manapság új elképzelés: 
a (klasszikus) kreol nyelvek nem feltétlenül pidzsinekből alakultak ki.

• Salikoko Mufwene: a pidzsin nyelvek kereskedelmi központokban, a kreol nyelvek 
viszont ültetvényeken alakultak ki, nincs köztük kapcsolat. Az ültetvényeken az 
első, kis létszámú rabszolga-kolóniák még jól megtanulták az európai nyelvet. 
Majd idővel, ahogy újabb rabszolgaszállítmányok érkeztek, és csökkent a napi 
kapcsolat a rabszolgatartókkal, úgy alakult ki a kreol (Enoch Aboh: „hibrid 
nyelvtanok”; v.ö. még Sarah Benor Bunin: „etnolingvisztikai repertoárok”).

• A zsidó nyelvek, mint pidzsin és/vagy kreol nyelvek?



Judeo-languages: examples

• Judeo-Aramaic:
– Aramaic spoken in the antiquity. 

– Modern Judeo-Aramaic dialects.

• Judeo-Greek:
– Hellenistic Jewish culture (3rd c. BCE – Byzantine times)

– Yevanit (spoken in Greece until late 20th c.).

• Judeo-Arabic:
- Varieties per country, similarly to dialects of Arabic.
- Literary tradition in the middle ages: either follow the Arabic literary 

traditions, or write down (local) Jewish sociolect.
- Spoken until today (mainly in Israel).



Judeo-languages: examples

• Judeo-Romance languages:
• Judeo-French: glosses in Rashi’s commentaries.

• Judeo-Italian, Judeo-Provencal etc.

• Ladino / Judesmo / Judeo-Spanish
• Independently developing after expulsion in 1492.

• Arabic, Turkish, Greek, etc. influence around the Mediterranean. 
Major cultural center: Thessalonica.

• Communities preserving identity separate of local Judeo-Arabic 
or Judeo-Greek speaking communities.

• Judeo-Persian

• Karaim. Judeo-Berber. Tat. Judeo-Slavic. Etc.



Judeo-language examples: Yiddish

• 11-14th c.: sociolect of (Southern) Middle High German.

• Hebrew, Aramaic, J-Greek and J-Romance inheritance.

• Hebrew and Aramaic: languages of rabbinic education.

• Since 14th – 15th century: gradual migration from German 
lands to Poland (& Lithuania) – Hence, Slavic influence.

• 18th c.: Poland partitioned: Russia, Prussia and Austria.

• Western Yiddish under German (and Dutch and Alsatian) 
influence, Eastern Yiddish under Slavic influence. 
Yet, continuous contact and migration between the two.

• 19th c.: German and Russian as languages of education.

• 20th c.: Migration to US: English influence, and Yinglish.



The death of the judeo-languages
• Smaller communities assimilating into larger ones:

• For instance, Judeo-Slavic overtaken by Yiddish.

• Expulsions and gradual emigration:
• End of Judeo-French: repeated expulsion of Jews from 

France, in the 13-14th century (final expulsion: 1394).

• Haskala: Yiddish considered as “bad German”, a “language 
without a grammar”, the “jargon” of the uneducated and 
superstitious Jews of the ghetto.

• Population gradually switching: West Yiddish > Jüdischdeutsch > 
Hochdeutsch; Dutch Yiddish > Dutch; Alsatian Yiddish > French.

• Holocaust & migration to Israel: Judeo-Aramaic and 
Judeo-Persian dialects, Yevanit, etc. dying; decline of Ladino.
Yiddish: (1) Charedi Yiddish; (2) College Yiddish.

Nyelvek eltűnése: 
szintén 

nyelvtörténet, 
szintén 

szociolingvisztika, 
mint a nyelvek 
születésének az 

ellentéte



Medieval Hebrew: dead or alive? 
The Judeo-languages: the real languages of the Jews?

• If so, then: 

Why is Hebrew (if it is) the language of the modern State of Israel? 

Could it have been German, Yiddish or Arabic? 

Answer: in two weeks time.



Nyelvpolitika,
nyelvtervezés

Shayna Weiss, 
Shtisel’s Ghosts: The Politics of 
Yiddish in Israeli Popular Culture

http://ingeveb.org/blog/shtisel-s-
ghosts-the-politics-of-yiddish-in-
israeli-popular-culture

(2016. márc. 6.)

Forrás: https://s3.amazonaws.com/ingeveb/images/640px-
Optical_cable_manhole_cover_in_English_Hebrew_Arabic_and_Russian_in_Tel_Aviv_Israel.jpg

ים ֶאל ָפרִּ ַלח סְׁ שְׁ ינֹות -ָכל-ַויִּ דִּ ַהֶמֶלְךמְׁ

יָנה -ֶאל דִּ יָנה מְׁ דִּ ָתָבּהּומְׁ כְׁ כִּ

ֶאל שֹונֹוָוָעם ַעם -וְׁ לְׁ …כִּ

Eszter 1:22 (és máshol)

avagy kommunikáció a királyi rendeletektől az optikai kábelig?

Nyelvi tájkép

http://ingeveb.org/blog/shtisel-s-ghosts-the-politics-of-yiddish-in-israeli-popular-culture


Szociolingvisztika – kódváltás:

elméleti összefoglalás



Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).

• A nyelv funkciója:
(1) „Primer” jelentés kifejezése, kommunikációja

(2) „Szekunder kommunikáció” és meta-kommunikáció: az üzenethez való viszony, a 
kommunikáció kontextusához és a társadalmi kontextushoz való viszony…
(+) E funkciók betöltésének a hatékonysága

 Váltás a kommunikálandó jelentés pontos kifejezése érdekében.

 Váltás, mint metakommunikáció: másodlagos üzenet (pl. vallási, etnikai, nemi 

identitás kifejezése, a beszélgetőpartnerhez való viszony, stb.) kifejezése érdekében.

 Váltás a hatékony kommunikáció érdekében: pl. különböző anyanyelvű 
emberek közt; kétnyelvű emberek közt témától függően.



Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).
• Mondatok közt. 
• Mondaton belül, mondategység vagy szókapcsolat határánál.
• Szóhatáron.
• Szón belül.

• Váltás vagy keverés? Nézőponttól, nyelvészeti elmélettől is függ.

Váltás:

Keverés:

MÁTRIX / KERET KÓD

BEÁGYAZOTT KÓD

A B A B



[Ő a ros kemp] ʻŐ a táborvezető’ (Szarvas, 2014. augusztus; v.ö. ראש, camp)

(Kiejtés: a magyar fonológiának megfelelő hangkészlet, intonáció stb.)

• Váltás vagy keverés? Nézőponttól, nyelvészeti elmélettől is függ.

Váltás: ő a ros kemp

Keverés:

MÁTRIX / KERET KÓD

BEÁGYAZOTT KÓD

BEÁGYAZOTT KÓD

A B C A

Mondat = alany + állítmány

Állítmány = névelő + főnév

Főnév = morféma + morféma

Morféma

ő a ros kemp

Kódkeverés, kódváltás

alany állítmány

*

* Constructusos szerkezet: szóösszetétel v. birtokos szerkezet.



Kódkeverés, kódváltás

• Kód = nyelv vagy nyelvváltozat (dialektus, stiláris változat, stb.).

• Spontán, kreatív, újszerű keverés (pl. a hallgatót is meglepi)

↔ konvencionalizálódott keverés: a két kód keverésére bevett szabályok.

↔ nem keverés: két kód keverése révén új, harmadik kód jött létre.
Nem is biztos, hogy a beszélők ismerik az eredeti kódokat, azok határait.

• Hol a határ?

• Idegen szó vs. kölcsönszó. 

• Idegen eredetű szakszókincs (regiszter) vs. idegen szavak használata.

• Függ attól is, ki a beszélő, ill. ki a hallgató.



A nyelv és beszélője



Szociolingvisztika
A nyelv és a társadalom kölcsönhatásának a vizsgálata,
szociológiai szempontok és szociológiai módszerek a nyelvészetben:

• Nyelvváltozatok, „kódok”: 

• dialektusok, szociolektusok, etnolektusok, religiolektusok…

• stílusok és regiszterek

• Kétnyelvűség:  (a) egyéni és (b) társadalmi szinten. Funkcionális diglosszia.

• Kódváltás, kódkeverés: nyelvi, társadalmi és kommunikációs okok a kódválasztás mögött

• Társadalmi viszonyok nyelvi kifejezése: udvariassági formák, társadalmi nemek, stb.

• Nyelvtervezés, nyelvpolitika

• …



Szociolingvisztika
A nyelv és a társadalom kölcsönhatásának a vizsgálata,
szociológiai szempontok és szociológiai módszerek a nyelvészetben:

• Nyelvváltozatok, „kódok”: 

• dialektusok, szociolektusok, etnolektusok, religiolektusok…

• stílusok és regiszterek

• Kétnyelvűség:  (a) egyéni és (b) társadalmi szinten. Funkcionális diglosszia.

• Kódváltás, kódkeverés: nyelvi, társadalmi és kommunikációs okok a kódválasztás mögött

• Társadalmi viszonyok nyelvi kifejezése: udvariassági formák, társadalmi nemek, stb.

• Nyelvtervezés, nyelvpolitika

• …

Mire látunk 
példákat?



Hagyományos, valamint modern, korpusz-alapú nyelvészet: egy korpuszban (szent könyvben, 

irodalmi klasszikusokban, beszélt nyelvi korpuszban, újságkorpuszban...) található nyelvi adatokra 

fókuszál. A nyelv    leírása, modellezése szempontjából a szöveg szerzője másodlagos. 

 

  

„Filológiai nyelvészet”



Hagyományos, valamint modern, korpusz-alapú nyelvészet: egy korpuszban (szent könyvben, 

irodalmi klasszikusokban, beszélt nyelvi korpuszban, újságkorpuszban...) található nyelvi adatokra 

fókuszál. A nyelv    leírása, modellezése szempontjából a szöveg szerzője másodlagos. 

 

  

Hagyományos felfogás: adott korpuszból indulunk ki, annak nyelvét tekintjük 

a nyelvnek. Ebből másodlagosan következtetünk a korpusz szerzője nyelvére.

„Filológiai nyelvészet”



Hagyományos, valamint modern, korpusz-alapú nyelvészet: egy korpuszban (szent könyvben, 

irodalmi klasszikusokban, beszélt nyelvi korpuszban, újságkorpuszban...) található nyelvi adatokra 

fókuszál. A nyelv    leírása, modellezése szempontjából a szöveg szerzője másodlagos. 

 

  

Javasolt modern felfogás: a korpusz, mint egy beszélő nyelvének a terméke.

Milyen lehetett az a nyelv, amely ezt a terméket eredményezte?

(V.ö. Bayesian inference.)

„Filológiai nyelvészet”



Behaviorizmus: a beszélő agyában egy fekete doboz van, amely bemenetekre (ingerekre) kimenettel 

(reakcióval, viselkedéssel) reagál. 

 

 

Strukturalista nyelvészet



Generatív nyelvtan: a cél a beszélő agyában lévő fekete doboz felnyitása, belső szerkezetének, 

összetevőinek, működésének a megértése. 

 

 

 

Lexicon: stores lexical items 

Morphology and syntax: combines lexical items 

Phonology: transforms the string

 

Generatív nyelvészet



Variáció a nyelvben: több kimenet is lehetséges. A variáció klasszikusan szabad variáció (például 

dzsungelban ~ dzsungelben). De vajon idesoroljuk a performanciahibákat (például férfivel) is?  

És mi mást? Például a stiláris és dialektális különbségeket? Hol a határ a variáció egyes típusai 

között? Egyformán akarjuk modellezni ezeket a típusokat? 

 

   



Stochasztikus (probabilisztikus) nyelvtan: Nem csupán kvalitatív módon leírjuk, modellezzük vagy 

magyarázzuk a variációt, hanem a kvantitatív arányok is fontosak. A stochasztikus nyelvtan egy vagy 

több p valószínűségi paramétert is tartalmaz. 

 

   



A sztochasztikus nyelvtan paraméterei mitől függnek?  

A bevezetett valószínűségi paramétert vagy paramétereket – és ennek következtében a produkált 

alakok eloszlási arányát is – külső tényezők (például a stílus, a kontextus, a beszédtempó) határozzák 

meg valamilyen módon. 

 

   



Több nyelvtan egyetlen beszélő agyában: Egyetlen beszélő lehet, hogy nem egy, hanem több 

mentális nyelvtannal is rendelkezik. Például mert többnyelvű. Vagy mert egy nyelv több változatát 

(például dialektusát) is ismeri. Vajon a formális és az informális nyelvet is különböző nyelvtanokkal 

kell leírnunk? 

Ha például informális kontextusban, szóban, másként ragozzuk az ik-es igéket, mint írásban, akkor 

két nyelv van az agyunkban, amelyek csak egyetlen apróságban különböznek? 

 

   



Beszélőközösség/nyelvközösség: Egy beszélőközösségben/nyelvközösségben sok beszélő van jelen, 

akiknek a mentális nyelvtanai kisebb vagy nagyobb mértékben különbözhetnek egymástól. Ha 

minden beszélő csak egy alakot használna, akkor is sokféle alak eloszlását figyelhetnénk meg 

közösségi szinten, például egy korpuszon. A beszélők társadalmi-gazdasági helyzete, iskolázottsága, 

etnikai, vallási, politikai identitása is összefügg ezekkel a különbségekkel. 

 

 

Szociolingvisztika



Többnyelvű társadalom: A társadalom tagjainak a nyelvtana – benne az egyéni (idiolektus) szintű 

variáció – bármely fentebbi modellel elemezhető. Különösen érdekes eset az, amikor az egyes tagok 

is többnyelvűek, méghozzá nem ugyanolyan módon többnyelvűek. 

 

Szociolingvisztika



A héber nyelvészet történetéből



A héber nyelvészet születése
Előzmény: nyelvészeti jellegű megjegyzések a rabbinikus irodalomban, 
valamint a maszoréták tevékenysége, mint „nyelvészet”.

• A héber nyelvészet születésének három forrása:

- Maszoréták tevékenysége után rögzül a Héber Biblia vokalizált szövege.

- Arab nyelvészet a 8. századtól.

- Karaita mozgalommal való polémia a szöveg pontosabb vizsgálatára sarkall,
túllépve a bevett, hagyományos értelmezéseken.

• Prototípusa a zsidó irodalmi-szellemi tevékenység mozgatóerőinek:

- Belső változás, fejlődés hatása.

- A külvilágbeli új jelenségek hatása, átvétele.

- Külső vagy belső feszültségekre való reakció.



Tudományos paradigmák

Shneider, Alexander M. “Four stages of a scientific discipline; four types of 
scientist.” Trends in Biochemical Sciences 34.5 (2009): 217-223.

 Első korszak: a kutatók új adatokkal, jelenségekkel kezdenek el foglalkozni. 
(A mi esetünkben: az arab után a héber nyelvvel). 
Szakszókincs kialakítása a jelenség leírására, de még nem találták meg 
a téma igazán sikeres kezeléséhez szükséges keretet.

 Második korszak: A sikeres leíráshoz, értelmezéshez szükséges eszköztár, fogalmi 
rendszer, módszerek kialakítása – egy paradigma születése. 
(Esetünkben: a három gyökbetűk elmélete.)

 Harmadik korszak: Az új paradigma alkalmazása, a részletek kidolgozása.

 Negyedik korszak: a kialakult tudás továbbadása, egyre kiforrottabb formában, 
egyre letisztultabb szemléletű tankönyvek születése. 
Új tudás már nem igazán jön létre, de a megszerzett tudás megemésztése, 
újragondolása hozzájárulhat új paradigmák létrejöttéhez.



Nyelvészet

(Négy korszak az Encyclopaedia Judaica alapján.)

• 1. korszak: „korai próbálkozások” a 10. századig

• 2. korszak: „kreatív korszak” a 11-12. században

• 3. korszak: „elterjedés” a 12. század közepétől a 13. század közepéig

• 4. korszak: „megnyugvás” a 16. század közepéig



Nyelvészet: egy tudományos paradigma születése

(Négy korszak az Encyclopaedia Judaica alapján.)

1. korszak: „korai próbálkozások” a 10. század

1a: Arabul, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában: 
pl. Szaadja gáon (Agron – szótár, Kutub al-Lugha – nyelvtan, stb.). 
Héber-arab-arámi összehasonlítások. Karaita nyelvészek és a velük való polémia hatása 
a rabbanita nyelvészetre. Arabul íródott művek, és ha nem fordítják le héberre, akkor 
később kis hatás, a 19. századi újrafelfedezésig többségük feledésbe merült.

1b: Később Spanyolországban, héberül: Menahem ibn Szaruq: Maḥberet (első teljes 
héberül írt bibliai héber és arámi szótár → hatás az arab világon kívül is, 
pl. Rasi; Dunas ben Labrat kritikája, és a tanítványok között viták alapja).

Dunas ben Labrat (10. sz.., Fezből érkezik Córdobába): M. ibn Szaruq tanítványa, 
titkára-munkatársa és kritikusa: 180-200 tételt kritizál a Maḥberetből, amelyek 
a Biblia értelmezését, sőt helyenként a halakhát is érintik.



Nyelvészet: egy tudományos paradigma születése
(Négy korszak az Encyclopaedia Judaica alapján.) 1. korszak: „korai próbálkozások” a 10. századig

2. korszak: „kreatív korszak” a 11-12. században

Fordulat: Juda b. David Ḥajjúdzs (10. sz. második fele, Fezben született, Córdobában élt, 
Menahem ibn Szaruq tanítványa, 1000. körül, arabul alkotott): az arabra a 8. század óta 
már alkalmazott három gyökbetűs gyökök elméletét alkalmazza a héberre is.

Jona ibn Dzsanáḥ és Sámuel Hanagid vitája, majd mások: a három gyökbetűs paradigma 
részleteinek a kicsiszolása Spanyolországban.

3. korszak: „elterjedés” a 12. század közepétől a 13. század közepéig

Fordulat: 1148: spanyolországi tudósok kiáramlása (Provence, Itália, Észak-Afrika)
Abraham ibn Ezra, Joszef Kimḥi, stb. nyelvészeti tevékenysége.
Ḥajjúdzs és Ibn Dzsanáḥ arabul íródott nyelvészeti munkáit lefordítják héberre 
(Abraham ibn Ezra, Juda ibn Tibbon): askenázi világba is eljut a 3-gyökbetűs paradigma.



Nyelvészet: egy tudományos paradigma születése
(Négy korszak az Encyclopaedia Judaica alapján.) 1. korszak: „korai próbálkozások” a 10. századig

2. korszak: „kreatív korszak” a 11-12. században

3. korszak: „elterjedés” a 12. század közepétől a 13. század közepéig

4. korszak: „megnyugvás” a 16. század közepéig

Fordulat: David Kimḥi (RaDaK, kb. 1160-kb. 1235): nyelvész és bibliakommentátor 
Narbonne-ban (Provence). Mikhlol c. műve a következő korszak meghatározó műve lesz.

1. Ḥelek ha-Dikduk = “Mikhlol”: nyelvtan, 
2. Ḥelek ha-Injan = Széfer ha-sorasim: szótár).

Sokan mások…

Elija (Baḥur) Levita (1468/9-1549): Németországból Itáliába, héber nyelvészet + a jiddis 
nyelvészet alapjainak a lefektetése, a keresztény hebraisták forrása.



Nyelvészet a reneszánsz óta

• Keresztény hebraisták a reneszánsz idején (Johann Reuchlin, stb.).

• Sémi nyelvészet a 17. századtól, történeti-összehasonlító nyelvészet…

Leíró bibliai héber nyelvészet klasszikusai (Gesenius, stb.).

• 20. század: zsidó [származású] nyelvészek a strukturalizmus 

(Sapir, Bloomfield, Harris…), a generatív nyelvészet (Chomsky, Halle…), 

a szociolingvisztika (Max és Uriel Weinreich…) megalapozói között.

• Több koraújkori és újkori rabbi (pszeudo-)nyelvészeti érdeklődése

leginkább a bibliai exegézishez kapcsolódik (pl. David Luzzatto, 

Samson Raphael Hirsch, stb.). Más rabbik nem értékelik a nyelvészetet.



Nyelvészet a középkorban: a filológia segédeszköze
Körülmetél vagy körülmetéltetik?

• Gen. 17: Ábrahám körülmetélése:

• Legtöbbször niphal, azaz passzív alak: 
Ábrahám körülmetéltetik, bár nem tudjuk, ki által.

• Gen. 17,23, vajjāmǒl : qal, azaz aktív alak:
Ábrahám körülmetéli a háztatásában lévő férfiakat.

• A [m] és a [l] közös minden alakban – tehát ez a`körülmetélni’ ige gyöke.

Hol van [n] az [m] előtt, hol pedig nincs: miért?

• A passzív niphal igetörzs [n]-je, amely hajlamos a gyökbe asszimilálódni?

• A gyökhöz tartozik, amely hajlamos a következő gyökbe asszimilálódni?



Gen. 17:11 pontos JELENTÉSE az igealak elemzésétől függ
ם  :את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכםּוְנַמְלתֶּ

• ֶתם ַמלְׁ ּונְׁ u-nəmaltem – mai standard bibliai héber nyelvtanok szerint
niphal perfectum (`ÉS KÖRÜL LESZTEK METÉLVE ELŐBŐRÖTÖK HÚSÁ[NÁL]…’) a m.w.l. gyökből.

• De m.w.l. niphal perfectum standard alakja מּוֹלֶתם ּונְׁ u-nəmūlotem lenne.

• Gesenius-Kautzsch-Cowley (67dd, p. 183): kettős csavar, mert „as if
from m.l.l, not m.w.l.” + azon belül is rendhagyó „neglect of the
strengthening in aramaizing forms” (amely „occurs elsewhere tolerably often”).

• Az igének van már tárgya a mondatban (et bəśar ǒrlatḥem
`az előbőrötök húsát’), tehát ha passzív jelentésű niphal igealakként 
értelmeznénk, akkor feleslegesen lenne két tárgya.

• Miért ne lehetne tehát qal perfectum a n.m.l. gyökből? 
Teljesen szabályos alak és aktív jelentés (`ÉS KÖRÜLMETÉLITEK ELŐBŐRÖTÖK HÚSÁT…’).



Gen. 17:11
ם  :את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכםּוְנַמְלתֶּ

'נכגון,לפרקיםבוהנופלליסודיתירהבון"והנוומלתםכמו-ונמלתם:י"רש•
כמויפעללשוןימולאבל.ונשאתםכמו,ונמלתם.נושאשל'וננושךשל

:יאכל,יעשה

• Rasi: u-nəmaltem: mintha umaltem lenne, és a nun betű többlet a
gyökhöz (jeszod) képest, amely alkalmanként leesik, mint a nosekh
nun-ja, és a nosze nun-ja. U-nəmaltem olyan, mint az u-nəszátem alak.
De a jimol alak egy niphal imperfectum (jippael) alak, mint a jeasze és
a jeakhel.



Gen. 17:11
ם  :את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכםּוְנַמְלתֶּ

(ג,ו'ברא)רוחיידוןלאוכן,שרשן"והנו,ושמרתםכמוונמלתם:עזראאבן•
:(טו,זדניאל)נדנהעם

הפועלשםוהוא-לכםלהמוללכםהמול:אחרתשיטהבראשיתעזראאבן•
הםכאשר:הםשרשיםשניםכי'נמל'מגזרתשהואאומריםויש.נפעלמבנין

:(ה,היהושע)היומוליםכי,(כב,לד'ברא)נמולים

,נמלשרשו;זכרכללכםנמוליהיהכלומר.נפעלמבניןמקור-המול:ק"רד•
כמושםכהנדףשמלתדעתיולפי(ח"סתהלים)עשןכהנדףבשקלוהוא

הנמלובתשלומוא"הבתוספתשםהמולכןגםיהיה,מכללבספרשכתבתי
:גרןבשקלמולשרשואובהנדףכשקל



• Ibn Ezra egyértelműen Rasival vitatkozik, mert ugyanazt a 
mondatszerkezetet veszi át, de átírja:
„u-nəmaltem: mint az u-šəmartem, és benne a nun betű a gyök része.”

• Rasi: nem szükséges három gyökbetű, tehát ami hol van, hol nincs, 
az nem része az alapjelentést hordozó gyöknek.

vs. Abraham Ibn Ezra és David Kimchi: kötelező a három gyökbetű, 
még ha az néha nem is jelenik meg.

• A szakszókincs fejlődése:
• Rasi: jeszod (`alap’) vs. Ibn Ezra, RaDaK: sores (`gyök[ér]’)

• Rasi: jippael (niphal imperfectum) vs. Ibn Ezra, RaDaK: niphal

• Ibn Ezra: sem ha-poal (`infinitivus’) vs. RaDaK: makor (`infinitivus’)

• Mindenki analógiákat keres: más igék, ill. ugyanezen ige más alakjai.



Viszlát jövő héten!


