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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



Négy nyelv, négy írás

EN: Caution optical fiber!

HB: רות סיב אופטי  !זהי

[Zhirut! Sziv opti!]

AR: ي : تَْحذير ت وب أ ل  ب ا !ك

[Taḫðīr! Kābil ūbtī!]

RU: Осторожно оптический кабель !

[Osztorozsno! Opticseszkij kabelj!]

’Figyelem! Optikai kábel!’
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Négy nyelv, négy írás

EN: Caution optical fiber!

HB: רות סיב אופטי  !זהי

[Zhirut! Sziv opti!]

AR: ي : تَْحذير ت وب أ ل  ب ا !ك

[Taḫðīr! Kābil ūbtī!]

RU: Осторожно оптический кабель !

[Osztorozsno! Opticseszkij kabelj!]

’Figyelem! Optikai kábel!’

Mi a különbség az írásképekben?

Mi a különbség a nyelvekben?

Mi a különbség oka?



Nyelvek



Nyelvtipológiai összehasonlítás

Jelző és jelzett 
szó egyeztetve

Jelző és jelzett 
szó szórendje

[o] hang [p] hang

Angol

Héber

Arab

Orosz
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Forrás: 
http://article.sciencepublishinggroup.com/journal/501/5011099/image001.jpg

Az indoeurópai 
nyelvcsalád

http://article.sciencepublishinggroup.com/journal/501/5011099/image001.jpg


Forrás: 
http://article.sciencepublishinggroup.com/journal/501/5011099/image001.jpg

Az indoeurópai 
nyelvcsalád

Hebraisztikán
tanulható:
• görög
• jiddis
• (ladino)
• …

http://article.sciencepublishinggroup.com/journal/501/5011099/image001.jpg


Az indoeurópai 
nyelvcsalád

Forrás: 
http://cdn.blog.hu/be/beka/image/famtree.gif

http://cdn.blog.hu/be/beka/image/famtree.gif


Az indoeurópai 
nyelvcsalád

Forrás: http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/language.html

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/language.html


Miről is szól egy „fa”? 

1. Szinkrón szemlélet: nyelvtipológia

• Hasonlóság alapján történő klaszterelemzés.

• Például: nemek száma szerint a világ nyelvei 5 típusba sorolhatók.

http://wals.info/feature/30A#2/25.5/148.2

2. Diakrón (időbeli szemlélet): 

leszármazási családfa

• Egy narratívát (történetet) mond el.

http://wals.info/feature/30A


Sémi nyelvek családfája:
régi, ma már nem elfogadott, elsősorban 
földrajzi alapú felosztás

Sémi
*proto-sémi

Nyugati sémi

északnyugati ág

kánaáni ág
héber, föníciai… 

arámi ág
bibliai héber, szír…

délnyugati ág

arab ág

délarábiai ág

etióp ág

Keleti sémi

akkád

Hebraisztikán tanulja:
• héber
• arámi
• (szír, arab, akkád…)
• …



A héber a sémi nyelvek családjában

Egyike a manapság elfogadott csoportosításoknak
Forrás: http://media.tumblr.com/3a1610dad1f160305f7922ccada4e405/tumblr_inline_myfopgy5X71rfle2b.png

h é b e r , 
moabita, 
föníciai,…

déli sémi nyelvek

ugariti modern 
délarábiai 
nyelvek

A sémi nyelvcsalád az 
afroázsiai phylum része, a 

következő nyelvcsaládokkal 
együtt: egyiptomi, berbero-
líbiai, kúsita, omói és csádi.

epigrafikus
délarábiai 
nyelvek

etiópiai 
sémi 

nyelvek



Nyelvcsalád és családfa
(kevésbé standard verzió)

Robert Hetzron: Two 
principles of genetic 
reconstruction. Lingua 
38.2 (1976): 89-108.



Néhány sémi nyelv • Hasonló nyelvek közelebbi rokonok, de…

• … a családfa egy történetet is elmesél.

arab arámi héber ugariti akkád geez

*ā > ā ā ō ā ā ā / a

* ṯ > ṯ t š ṯ š š / s

főnévragozás van nincs nincs van van nincs

szuffixragozás Sg. 1 -tu -et -ti -T -āku -kū

szuffixragozás Sg. 2m -ti -t(ā) -ta -T -āta -ka

szuffixragozás Sg. 2f -ta -tī -t -T -āti -kī

határozott főnév al- -ā ha- Ø Ø Ø?

tört többes szám van nincs (?) nincs (?) nincs (?) nincs (?) van



Néhány sémi nyelv

Akkád Klasszikus
arab

(Tiberiasi)
Héber

Arámi
(bibliai)

Geez

’béke’ šalāmu salām šālōm šlām salām, sənʔ



Néhány sémi nyelv

Akkád Klasszikus
arab

(Tiberiasi)
Héber

Arámi
(bibliai)

Geez

’béke’ šalāmu salām šālōm šlām salām, sənʔ

Javasolt narratíva:

Proto-sémi: *s1alām(u) / šalām > héberben: *[ā] > [ō]

> arabban:   *[s1/š] > [s]

> arámiban: *[a] >  Ø

„Mindkét oldal részéről egy lépésre van a közös béke”?



Írások



A piktogramoktól a korai írásrendszerekig

Source: Joseph Naveh. Early History of the Alphabet. Magnes Press, 1987.



24

A piktogramoktól
az ékírásig és a hieroglifákig

- Logogram: teljes szót jelöl.

- Fonetikai komplementum

- Determinativum: szóosztály

-Szillabogram

-Egyiptomi egyetlen 
mássalhangzót jelölő jelek.

Joseph Naveh. Early History of 
the Alphabet. Magnes Press, 1987.



Ábécé: az akrofónia elve

• Egyiptomi egyetlen mássalhangzót jelölő jelek.

• Nyugati sémi írás: mássalhangzós.

• Proto-kánaáni írás:
– kb. i.e. 1800: Wadi el-Hol??

– I.e. 17-16. sz. : 

Nablusz (Sikem), Lakis, stb.

– Kb. i.e. 1500: 

Proto-Sínai feliratok
(F. Petrie, 1905/06, nyugati sémi 

rabszolgák egy türkízbányákban?)



Az ábécé további története

• I.e. 2. évezred vége: csökken a betűk száma

• Dél-arábiai => etióp írás

• Föníciai, belőle:

- pun (és neo-pun) írás

- görög: magánhangzók bevezetése

=> latin, kopt, cirill…

- paleo-héber => szamaritánus

- arámi =>

- héber kvadrát írás

- szír

- nabateus, palmürai => arab, indiai és közép-ázsiai írásrendszerek

Joseph Naveh. 
Early History of 
the Alphabet. 
Magnes Press, 

1987.



Köszönöm a figyelmet!
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