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A kommunikáció nem változott az ókori királyi 
rendeletektől az optikai kábelekig…

És leveleket külde a királynak 
minden tartományába, 
tartományról tartományra, 
annak saját írása szerint, 
és népről-népre, 
annak nyelve szerint…

Eszter 1:22 (és máshol)
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



Milyen nyelven beszélnek a „migránsok”?

• 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


A zsidó nép története, mint vándorlások története

http://moly.hu/system/covers/big/covers_384011.jpg?1456600918
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/ensignlp.nfo:o:354e.jpg

http://ecx.images-amazon.com/images/I/512GY3DQE3L._SX283_BO1,204,203,200_.jpg
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A kérdésem:

• A nyelvészet számos tudományterületnek lehet segédtudománya:
• A történeti nyelvészet nyelvtörténeti narratívái → a történelem segédtudománya.

• A strukturalista nyelvészet elemzései → a szemiotika segédtudománya.

• A generatív nyelvészet modelljei → a biológia és a pszichológia segédtudománya.

• Vajon

a történeti szociolingvisztika hozzájárulhat-e

a migráció társadalomtörténetének a megértéséhez,

a zsidóság vándorlásainak a példáján?



A kérdésem:

• A nyelvészet számos tudományterületnek lehet segédtudománya:
• A történeti nyelvészet nyelvtörténeti narratívái → a történelem segédtudománya.

• A strukturalista nyelvészet elemzései → a szemiotika segédtudománya.

• A generatív nyelvészet modelljei → a biológia és a pszichológia segédtudománya.

• Vajon

a történeti szociolingvisztika hozzájárulhat -e

a migráció társadalomtörténetének a megértéséhez,

a zsidóság vándorlásainak a példáján? Haladjunk időben visszafelé!



A zsidóság 

– nyelvi, de nem csak nyelvi –

beilleszkedése Magyarországon



A magyar-zsidó irodalom első fél évszázada

Mikor lesz az már? Mikor lesz az már?
Se-jibbone ha-mikdos, ir Cion təmale,
akkor lesz az már! (18. sz. vége)

Rosenzweig Salamon: 
Egy magyar izraelitának bús dala megvetett 
szerelméről (1848)

Bús dalt zengek! Szívrepesztőt!
Mert búsítja lelkemet,
Hogy forró szerelmem tárgya
Viszont engem nem szeret.

Hogy nem szeret az, a kiért
Élni, halni dicsőség;
Nem szeret, bár édes anyám,
S érte szívem lánggal ég.

Anyám! Anyám! Drága hazám!
Mért nem szánod fiadat?
Félreismerni mi késztet?
Mi gúnyolni jajimat?

http://or-zse.hu/hacofe/kite/szolakakas-kotta.gif

Milyen nyelven?
Van-e kódváltás?

Ki a szerelem tárgya? 
Hova vágyakozik?

Tán azt tartod, hogy nem lehet
Haza iránt vonzalmam?
Téged anyaként szeretni,
Hogy nincs arról fogalmam?
[…]

http://or-zse.hu/hacofe/kite/szolakakas-kotta.gif


Szabolcsi Miksa [1857–1915]

Ziegler (Cziegler) Ignác [1861–1948] rabbiavatásáról:

„[Ziegler Ignác] még egy másik meglepetésben 

is részesitette ismerőseit, abban t.i., hogy 

daczára hogy tótvidékről való, 

mégis kifogástalan, sőt pompás 

magyarsággal tartotta 

felavatási beszédét.”

A képek forrása: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

(Egyenlőség, 1888)



Benoschofsky Imre emlékei az 1920-as évekről

„(Itt most zárójelben meg kell magyarázni, miért adták elő
a Talmudot németnyelvű magyarázattal abban a
Szemináriumban, amelynek egyik kitűzött célja volt éppen
a magyar kultúra és a magyar nyelv egybeolvasztása a zsidó
tanítással. Az »első nemzedék« korában a külföldről
meghívott Bloch Mózes még nem tudott magyarul. A mi
korunkban éppen fordítva volt: az új nemzedék már alig
tudott németül és a »Wissenschaft des Judentums« nyelve
akkoriban a német volt. A németnyelvű előadás a
nyelvtudást akarta szolgálni.)” (p. 85)

Benoschofsky Imre. „Emlékek a Szemináriumból: A Rabbiképző második korszaka”. 
IMIT Évkönyv 1970 (Budapest, 1970), pp. 74–105.               A két kép forrása: MILEV.

Benoschofsky Imre
(1903–1970)

Blau Lajos (1861–1936)



Benoschofsky Imre emlékei az 1920-as évekről

„Fischer Gyula pesti főrabbi (…) [n]émet-kollégiuma
viszont az általános műveltséget, a modern zsidó
tudomány megismertetését segítette. Nagyon
vigyázott a szép, művelt német beszédre. (…)
európai, konzervatív eleganciája, hibátlan szabású
szürke zsakettje példaképül szolgálhatott. Német
óráin a rabbinikus kissapkát is levétette: »Jetzt sind
wir Europäer!« Európai volt, nem kevésbé magyar
hazafi.” (pp. 100–101)

A nyelvválasztás, mint az akkulturáció fokmérője?
Fischer Gyula (1861–1944)

http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=39

http://www.dohany-zsinagoga.hu/?page_id=39


Az ún. zsidó nyelvek (judeo-nyelvek):

a beilleszkedés kudarca vagy sikere?



Az ún. zsidó nyelvek (avagy judeo-nyelvek)

• Jiddis, ladino (dzsudezmo, judeo-spanyol), judeo-arab, judeo-perzsa, 
judeo-ófrancia, judeo-provanszál, judeo-görög és jevanit, Yinglish, karaim…

• Szókincs:

• Héber eredetű regiszter (szakszókincs) a zsidó vallás, kultúra fogalmaihoz + más téren is.

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

• 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).



A jiddis nyelv komponensei

Jiddis

Középfelnémet

Héber

Arámi

Ófrancia

v u l g á r i s  
l a t i n

b i zá n c i  
g ö r ö g

Szláv:
l e n g y e l ,  u k r á n …

I rod a lmi  

német
A me r ika i

angol



Hogyan jönnek létre a zsidó nyelvek?

1. hipotézis: nem volt akkulturáció

1. Zsidó populáció érkezése

2. A környezet nyelvének 
tökéletlen elsajátítása.

3. Ezért az alapnyelv vegyítése 
hozott elemekkel.

4. Társadalmi szegregáció, 
különálló identitás: jelentős.

2. hipotézis: volt akkulturáció

1. Zsidó populáció érkezése

2. A környezet nyelvének 
tökéletes elsajátítása.

3. Később további elemek 
vegyítése az alapnyelvbe.

4. Társadalmi szegregáció, 
különálló identitás: kisebb.



A zsidó nyelvek három lehetséges fázisa

0. A zsidó közösség letelepedik egy új országban. 
Egy-két-három generáción belül környezet nyelvének az átvétele.

1. Speciálisan zsidó szociolektus kialakulása (beszélt nyelv)
Például: judeo -o lasz ,  judeo -berber,  jevanit ,  Y ing l i sh .

2. Saját irodalmi nyelvváltozat kialakulása
a kollokviális nyelv alapján, főleg héber betűkkel.
Judeo-arab és judeo-perzsa .

3. „Poszt-ko-territoriális fázis”: önálló nyelvvé fejlődés
az alapnyelvet beszélő országból való kiűzetés v. emigráció után.
J idd is  ( judeo -német )  és lad ino ( judeo -spanyol ) .



A nyelv, mint a társadalmi integráció fokmérője?

Teljes társadalmi integráció ? A környezet nyelvének teljes átvétele

Tökéletlen integráció ? Környező nyelv tökéletlen elsajátítása

Önálló identitás hangsúlyozása ? Jellegzetes nyelvi jegyek (szociolektus)

Kulturális normák átvétele ? Kollokviális nyelv – irodalmi nyelv

Ragaszkodás a származási országhoz ? A nyelv megőrzése diaszpórában is

Részben igen,  részben nem:  komplex  összefüggések!



Héber és arámi az ókorban, 

avagy: milyen nyelven beszélt Jézus?

(egy migrációs esemény kései jelentősége, értelmezése)



Jézus nyelve:

Ideológiai kérdés 
2014 májusában?

http://www.haaretz.com/
israel-news/1.595477

http://www.haaretz.com/israel-news/1.595477


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 elnevezte azt Lábán 
Jegar-Szahadutának, Jákob pedig elnevezte Gal-Éd-nek [tanúkő]”

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



Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?

Gen. 31:47aβ: ָראמז קְׁ ַגר -ַויִּ ֵעדָשֲהדּוָתאלֹו ָלָבן יְׁ ַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגלְׁ .וְׁ

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…



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.



Jer. 10:11: הֹום יא רּון לְׁ ָנה ֵתאמְׁ דְׁ יֱאָלַהָיאכִּ ַמָיא -דִּ ָקאשְׁ ַארְׁ ָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו וְׁ

ָעא ןֵמַארְׁ ַמָיא ֵאֶלה-ּומִּ חֹות שְׁ .תְׁ

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?



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) (de van, aki igen?).

„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.



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



Ezra 4:7-8:

יֵמי ז ָתאּובִּ ַששְׁ ַתחְׁ ָלם ַארְׁ שְׁ ָדתָכַתב בִּ רְׁ תְׁ ֵאלמִּ ָאר ָטבְׁ ָנֹוָתוּושְׁ א-ַעלכְׁ תְׁ ַששְׁ ַתחְׁ ַארְׁ

ָתב  ָוןֶמֶלְך ָפָרס ּוכְׁ תְׁ שְׁ יתַהנִּ ָגם ֲאָרמִּ ֻתרְׁ ית ּומְׁ .ָכתּוב ֲאָרמִּ

ֵעלח חּום בְׁ ָרה ֲחָדה ַעל-רְׁ גְׁ ַתבּו אִּ ָרא כְׁ ַשי ָספְׁ מְׁ שִּ ֵעם וְׁ ֶלם -טְׁ רּושְׁ איְׁ תְׁ ַששְׁ ַתחְׁ ַארְׁ לְׁ

ָכא ֵנָמאַמלְׁ .כְׁ

(7) És Artachasaszta napjaiban írt Bislám, Mitredát, Tábeél s a többi társai 

Artachsaszthoz, Perzsia királyához; és a levélnek 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:

ֶזה יא ֶשֶגןוְׁ ָוןַפרְׁ תְׁ שְׁ אֲאֶשר ָנַתן ַהֶמֶלְך ַהנִּ תְׁ ַשסְׁ ַתחְׁ ָרא ַהֹכֵהן ַהֹסֵפרַארְׁ ֶעזְׁ ֹסֵפר  לְׁ

ֵרי  בְׁ ֹותדִּ צְׁ הָוה-מִּ ֻחָקיויְׁ ָרֵאל-ַעלוְׁ שְׁ .יִּ

איב תְׁ ַשסְׁ ַתחְׁ ַכָיאֶמֶלְך ַארְׁ ָרא ָכֲהָנא ָסַפר ַמלְׁ ֶעזְׁ יָדָתאלְׁ ַמָיא -דִּ ירֱאָלּה שְׁ מִּ ֶעֶנתגְׁ .ּוכְׁ

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. […]

Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?



Dán. 2:4b–7:28:

רּו ד ַדבְׁ יםַויְׁ דִּ יתַהַכשְׁ ָכאַלֶמֶלְך ֲאָרמִּ י ֱאַמר ַמלְׁ ין ֱחיִּ מִּ ָעלְׁ ָמאלְׁ ָדיְך ֶחלְׁ ַעבְׁ ָראלְׁ שְׁ ּופִּ

ַחֵּוא .נְׁ

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?



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



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.



Összefoglalás



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

• …
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• … A történeti szociolingvisztika, mint a 
társadalomtörténet segédtudománya



Egy kis reklám
Jelentkezés holnapig: 
http://birot.web.elte.hu/trening/
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Köszönöm a figyelmet!
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