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Szociolingvisztika



A szociolingvisztika: variationist linguistics.

Független változók (magyarázó változók):

• Tér/földrajz ( dialektológia)

• Idő/kronológia ( nyelvtörténet)

• Társadalmi osztály, csoport 
( szociolingvisztika eredetileg)

• Műfaj, stílus ( stilisztika)

• Kontextus, beszédszituáció
( pragmatika)

• Stb. stb. stb.

Függő változók (nyelvi változók):

• X fogalom megnevezésére 
használt lexikai elem 
(szókincs)

• Egyes fonémák pontos 
realizációja

• Morfológiai szabályok

• Szórend

• Stb. stb. stb.

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? 

 

   

William Labov



A szociolingvisztika: variationist linguistics.

Független változók (magyarázó változók): Függő változók (válasz változók):

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? 

 

   

William Labov
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megérteni, hogyan függ a függő változó 
(magyarázott változó, válasz) értéke az 

egy vagy több független (magyarázó) 
változó értékétől.

A legtöbb statisztikai módszer célja:

http://images.slideplayer.com/17/5347200/slides/slide_14.jpg
http://www.popularsocialscience.com/wp-content/uploads/2013/01/Competence.png


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”

Korpusznyelvészet, számítógépes nyelvészet: 
szintén korpuszból állapít meg nyelvtant.



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?

(Vö. Bayesian inference.)

„Filológiai nyelvészet”

NB: egyáltalán nem biztos, 
hogy a szöveg szerzője 
ténylegesen beszélte is 

ugyanezt a nyelvet.



Szemantika és lexikon

http://lolphonology.tumblr.com/post/94793224919/semantics



Szemantikai gyorstalpaló

• Jel = jelölő (jeltest) + jelentés (jelölt) (Vö. Ferdinand de Saussure)

• Morféma: a legkisebb, de jelentéssel már rendelkező nyelvi jel.
„Atomi” nyelvi jel. + kollokációk és több szavas kifejezések.

• Szószemantika: 
Mi a lexikon atomi elemeinek (morfémáknak, több szavas kifejezéseknek) 
az atomi jelentése?

• Kompozicionális szemantika:
Hogyan kapjuk az összetett nyelvi jelek (szavak, mondatok) jelentését 
az összetevőik (atomi nyelvi jelek, vagy kisebb, de összetett nyelvi jelek) 
jelentéséből?

Pl. számításba vesz; Budai Vár. Nem kompozicionálisak.



Szemantikai gyorstalpaló

Szemantika és pragmatika:

• Szemantika:
• Szavak „szótári” jelentése.

Természetesen egy szónak lehet több szótári jelentése is.

• Mondatok jelentése a mondatot alkotó szavak „szótári” jelentéseiből 
és a mondatot alkotó szintaktikai szerkezeteknek a „jelentéséből”.

Természetesen egy mondat lehet többértelmű.

• Pragmatika:
• Hogyan befolyásolja a kontextus és a kommunikációs szituáció a jelentést?

• Mely jelentést választjuk a szemantika által ajánlott lehetőségekből?

• Avagy a pragmatika módosítja a primer, szemantikai jelentést?



Szemantikai gyorstalpaló

Mit jelent a jelentés?

Lásd a nyelvfilozófiát.

• Valamiféle mentális konstrukció? Az agysejtek valamiféle együttállása?

• Egy szó jelentése: 

• Definíció, definiáló tulajdonságokkal? ‘kutya’ = szőrös, négylábú háziállat.

• Prototípus? ‘kutya’ = Frakk, és ami rá hasonlít.

• Világbeli entitások halmaza? ‘kutya’ = {a világ összes kutyájának halmaza}

• Azon mondatok halmaza, amelyben szerepelhet?

• Egy mondat jelentése: 

• Igazságfeltételek halmaza?

• Azon „lehetséges világok” halmaza, amelyben az állítás igaz?



Szemantikai gyorstalpaló

• Szemantikai mező: a szó jelentéseinek tartománya egy folytonos térben.

Források: rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com

- Összefüggő tartomány?
- Konvex tartomány?
- Átfedés szinonim / rokon értelmű) 

szavak szemantikai mezőivel.
- Hiponimia: részhalmaz.
- Hiperonimia: bennfoglaló halmaz

’tacskó’ ⊂ ’kutya’ ⊂ ’állat’
’kanárisárga’ ⊂ ’sárga’

’narancssárga’ ⊂ ’sárga’ ??

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/49609_4d61ccbab637474582dbcce35fa4758a.html


Szemantikai gyorstalpaló

Mi nem egy nyelvi jel jelentése? 

• Valamiféle absztrakt, esetleg misztikus jelentéstartalom.

• Például: ‘mindenféle négylábú állat’, ‘vízszintes mozgás’

• Ha a hipotetikus protonyelv is valódi természetes nyelv volt (lett volna), 

abban az egyes szavak jelentése ugyanolyan jellegű, 

mint minden más természetes emberi nyelvben. 
(Legfeljebb mi nem tudjuk pontosan, csak annyit sejtünk,

hogy ‘valamilyen négylábú állat, talán X, talán Y’.)

Sokszor itt érhető tetten
egy-egy premodern, déli-
bábos vagy misztikus
protonyelvi rekonstrukció
mai szemmel nézve
áltudományos volta!



Szemantikai mezők változása

• A szemantika kevésbé stabil, mint a hangalak
• Jelentésbővülés

• Jelentésszűkülés

• A szemantikai mező felosztása két szó között

• A szemantikai mező eltolódása

• Grammatikalizáció: content word function word kötött morféma

• Nehezen megfogalmazható, de”érezzük”: mely 
jelentésmódosulások plauzibilisek?

• Kölcsönszavak hatása a nyelvi rendszerre

• A reáliák, a környezet, a társadalmi viszonyok megváltozása  a 
kifejezendő jelentések (és azok gyakorisági arányának) változása.



• 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

Néhány  megjegyzés ,  i smét lés ,  stb .



Opcionális, de nem kötelező feladat

Moshe Bar Asher (1999). ‘Mishnaic Hebrew: An Introductory Survey’. 

Hebrew Studies 40:115-151.

(Elérhető itt: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/readings/Bar-Asher_Mishnaic_H.pdf.) 

• Melyek azok a „dimenziók” amelyek mentén a Moshe Bar Asher által 

tárgyalt héber nyelvváltozatok / nyelvek változnak? 

Említsen meg egy-egy példát mindegyikre.

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/readings/Bar-Asher_Mishnaic_H.pdf


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 24-

25),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 Bab. exile.

1.4 “Post-Biblical Biblical Hebrew”: Qumran, apocrypha, etc.



2. Misnai (rabbinikus) héber

Palesztina Babilónia

Bar Kokhba-levelek

Tannaitikus korszak Misna, Toszefta ―

i.sz. 1 – 3. század halakhikus midrások

Amórai korszak aggadikus midrások

i.sz. 3 – 6. század Jeruzsálemi Talmud Babilóniai Talmud

és azon túl, pijjutok, misztikus irodalom

gaoni korszak (7-10. sz.) … gáoni irodalom (pl. responsumok)



Geography: Northwest Semitic spoken language continuum

Aramaic Northern Hebrew Southern Hebrew Moab

Judah

Pre-classical BH

Mesha stele

early Aramaic Classical BH

inscriptions

Achaemenid Late Biblical Hebrew

Aramaic Qumran Hebrew

Middle Aramaic Mishnaic/Rabbinic Hebrew

History of Biblical Hebrew: spoken vs. written
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Mishnaic (Rabbinic) Hebrew

 Significantly differs from Biblical Hebrew. Why?
 Bab. Talmud Avoda Zara 58b, Chulin 137b: לשון קודש vs. ל"לשון חז .

 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:

– Aramaic: e.g. שעהʻʻhour’, אבאʻʻfather’ (vs. BH אב)

– Greek: )ָקֵטגֹור (ʻpublic prosecutor’, from Greek kategoros) 

and )ְּפַרְקִליט (ʻadvocate’, from Gr. parakletos);

)ִלְסִטים (ʻrobber’, from Greek lestes).

 Semantic shift (same form, but meaning changes)

  ’BH: ʻeternity’ → shift to RH: ʻworld :עֹוָלם

 ’ʻdeed, action, practice :ַמֲעֶׂשה → additional meaning in RH: 

ʻincident, happening, story'.

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



Mishnaic (Rabbinic) Hebrew

Characteristic features of the grammar

 Expression of possession: אשר+ ל ש < + של <ל

Article proves reanalysis: še-la-... > šel-ha-...

 New nominal patterns:

 -an for agent of action ( (’ʻliarַׁשקָרן ,’ʻmurdererַרצָחן

 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:
 ʻcup’ BH: feminine > RH: masculine (analogy)כוס

 ʻfield’ BH: masc. > RH: masculine andשדה feminine (Aramaic influence)

 And much more... 



Szociolingvisztika: kétnyelvűség,

a héber-arámi kétnyelvűség példáján



Az arámi nyelv története      (dióhéjban, ismétlés)

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

1. I.e. 10–7. század: Ó-/Régi arámi (Old, or Ancient Aramaic)

2. I.e. 6–3. század: 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)

– 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.

– Keleti (szír) és nyugati dialektusok, zsidó és keresztény közösségekben.

Értsd: középső 
korszak az ókori 
és a modern közt.

A beszélt nyelv 
változik, de írásban 
nem marad fenn.

A 10. és 20. század közt: a 
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?



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.



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: 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.”

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



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.



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.)
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Szociolingvisztika – kódváltás



Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?

Gen. 31:47aβ:

.ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגְלֵעדָׂשֲהדּוָתאלֹו ָלָבן ְיַגר -ַוִיְקָראמז

Jer. 10:11:

ְתחֹות  -ּוִמןֵמַאְרָעאָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו ְוַאְרָקאְׁשַמָיא -ִדיֱאָלַהָיאִכְדָנה ֵתאְמרּון ְלהֹום יא

.ְׁשַמָיא ֵאֶלה

Dán. 2:4b–7:28:

.ְנַחֵּואּוִפְׁשָראלעבדיך ֶחְלָמאְלָעְלִמין ֱחִיי ֱאַמר ַמְלָכאַלֶמֶלְך ֲאָרִמיתַהַכְׂשִדיםַוְיַדְברּו ד

Ezra 4:8–6:18 és 7:12–26: perzsa korszakbeli hivatalos dokumentumok.



Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?

Gen. 31:47aβ: .ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגְלֵעדָׂשֲהדּוָתאלֹו ָלָבן ְיַגר -ַוִיְקָראמז

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 Jegár-

Száhodútának, 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: ָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו ְוַאְרָקאְׁשַמָיא -ִדיֱאָלַהָיאִכְדָנה ֵתאְמרּון ְלהֹום יא

.ְתחֹות ְׁשַמָיא ֵאֶלה-ּוִמןֵמַאְרָעא

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:

ּוִפְׁשָראְלַעְבָדיְך ֶחְלָמאְלָעְלִמין ֱחִיי ֱאַמר ַמְלָכאַלֶמֶלְך ֲאָרִמיתַהַכְׂשִדיםַוְיַדְברּו ד

.ְנַחֵּוא

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:

ַאְרַתְחַׁשְׂשְתא-ַעלְכָנֹוָתוּוְׁשָאר ָטְבֵאלִמְתְרָדתָכַתב ִבְׁשָלם ַאְרַתְחַׁשְׂשָתאּוִביֵמי ז

.ָכתּוב ֲאָרִמית ּוְמֻתְרָגם ֲאָרִמיתַהִנְׁשְתָוןֶמֶלְך ָּפָרס ּוְכָתב 

ְלַאְרַתְחַׁשְׂשְתאְירּוְׁשֶלם -ְטֵעם ְוִׁשְמַׁשי ָסְפָרא ְכַתבּו ִאְגָרה ֲחָדה ַעל-ְרחּום ְבֵעלח

.ְכֵנָמאַמְלָכא

(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:

ֹסֵפר  ְלֶעְזָרא ַהֹכֵהן ַהֹסֵפרַאְרַתְחַׁשְסְתאֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶמֶלְך ַהִנְׁשְתָוןַּפְרֶׁשֶגןְוֶזה יא

.ִיְׂשָרֵאל-ַעלְוֻחָקיוְיהָוה-ִמְצֹותִדְבֵרי 

.ּוְכֶעֶנתְגִמירֱאָלּה ְׁשַמָיא -ִדיָדָתאְלֶעְזָרא ָכֲהָנא ָסַפר ַמְלַכָיאֶמֶלְך ַאְרַתְחַׁשְסְתאיב

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

Kódváltás: milyen nyelven beszélnek a következő videókon?

• Tekintse meg a következő dián belinkelt hat videót.

• Határozza meg, hogy az egyes videókon milyen nyelven beszélnek. 

(Van értelme 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/2018-nyelvt/readings/Deblinger.mp4

felhaszn. név: heber / jelszó: nyelv

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://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/readings/Deblinger.mp4


Az írásról

Lásd külön diasorokon:

• Az írásról:

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-iras.pdf

• A sémi nyelvekről:

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-semi.pdf

• Fonológia:

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-fonologia.pdf

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-iras.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-semi.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-nyelvt/nyelvt2018-fonologia.pdf


Viszlát jövő szerdán!


