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Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?

Gen. 31:47aβ:

ְקָראמז .ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגְלֵעדָשֲהדּוָתאלֹו ָלָבן ְיַגר -ַויִּ

Jer. 10:11:

ְדָנה ֵתאְמרּון ְלהֹום יא יֱאָלַהָיאכִּ ןֵמַאְרָעאָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו ְוַאְרָקאְשַמָיא -דִּ ְתחֹות  -ּומִּ

ה .ְשַמָיא ֵאלֶּ

Dán. 2:4b–7:28:

יםַוְיַדְברּו ד יתַהַכְשדִּ ְך ֲאָרמִּ לֶּ י ֱאַמר ַמְלָכאַלמֶּ ין ֱחיִּ ְלָמאְלָעְלמִּ ְשָראלעבדיך חֶּ .ְנַחֵּואּופִּ

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



Arámi a Héber Bibliában: mi a kódváltás oka?

Gen. 31:47aβ: ְקָראמז .ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגְלֵעדָשֲהדּוָתאלֹו ָלָבן ְיַגר -ַויִּ

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: ְדָנה ֵתאְמרּון ְלהֹום יא יֱאָלַהָיאכִּ ָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו ְוַאְרָקאְשַמָיא -דִּ

ןֵמַאְרָעא ה-ּומִּ .ְתחֹות ְשַמָיא ֵאלֶּ

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:

יםַוְיַדְברּו ד יתַהַכְשדִּ ְך ֲאָרמִּ לֶּ י ֱאַמר ַמְלָכאַלמֶּ ין ֱחיִּ ְלָמאְלָעְלמִּ ְשָראְלַעְבָדיְך חֶּ ּופִּ

.ְ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:

יֵמי ז ְשָלם ַאְרַתְחַשְשָתאּובִּ ְתְרָדתָכַתב בִּ ַאְרַתְחַשְשְתא-ַעלְכָנֹוָתוּוְשָאר ָטְבֵאלמִּ

ְך ָפָרס ּוְכָתב  לֶּ ְשְתָוןמֶּ יתַהנִּ ית ּוְמֻתְרָגם ֲאָרמִּ .ָכתּוב ֲאָרמִּ

ְגָרה ֲחָדה ַעל-ְרחּום ְבֵעלח ְמַשי ָסְפָרא ְכַתבּו אִּ ם -ְטֵעם ְושִּ ְלַאְרַתְחַשְשְתאְירּוְשלֶּ

.ְ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:

ןְוזֶּה יא גֶּ ְשְתָוןַפְרשֶּ ְך ַהנִּ לֶּ ר ָנַתן ַהמֶּ ְזָרא ַהֹכֵהן ַהֹסֵפרַאְרַתְחַשְסְתאֲאשֶּ ֹסֵפר  ְלעֶּ

ְבֵרי  ְצֹותדִּ ְשָרֵאל-ַעלְוֻחָקיוְיהָוה-מִּ .יִּ

ְך ַאְרַתְחַשְסְתאיב לֶּ ְזָרא ָכֲהָנא ָסַפר ַמְלַכָיאמֶּ יָדָתאְלעֶּ ירֱאָלּה ְשַמָיא -דִּ נֶּתְגמִּ .ּוְכעֶּ

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. […]



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

• …



Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum – i.e. 1000. körül

Egyiptian

Ugaritic
until 
1200 BCE

Akkadian

Aramaic
from 1100 BCE

Arabic (Nabatean) tribes?

South-Arabian & Ethiopian

Source: http://www.aramaic-dem.org/English/History/THE_ARAMAEANS-filer/image001.jpg

Tel el-
Amarna

Hittite until 

1200      BCE



• (Filiszteus nyelv: indoeurópai?)

• Arámi nyelv: 
arám királyságok Szíriában

• Kánaáni nyelvek: 

kánaáni hangtörvény: [ā] > [ō]

• Föníciai nyelv: tengerparton

 pun nyelv

• Héber északi dialektusa
• V.ö. sibbolet – szibbolet

• Héber déli (júdeai) dialektusa

 standard bibliai héber

• Ammonita, moabita, edomita nyelvek

Source: http://library.kiwix.org:4201/I/300px_Levant_830_svg.png

Az északnyugati sémi nyelvi kontinuum – i.e. 1000. után



Az arámi nyelv története

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

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

- 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)

- I.e. 3–i.sz. 2. század: Közép-arámi (Middle Aramaic)

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

- I.sz. 3–9. század: Kései arámi (Late Aramaic; vagy közép-arámi)

– Keleti és nyugati dialektusok. Zsidó dialektusok. Szír.

- 20. század (-21. század?): Modern arámi nyelvek/dialektusok.



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

Elarámiasodás a babilóniai fogság után:

• Neh. 8:7-8:

„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:

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



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 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.



Középkor
• Arámi helyett más beszélt nyelvek (arab hódítás, judeo-

nyelvek)  diglosszia; triglosszia?

• Talmud, stb. kaddisok, Ha lachma anya, Chad gadya:

állandó része a zsidó kultúrának

• Rabbinikus héber-arámi keveréknyelv?

• Héber puristák (Maimonides, költészet)

• Arámi mint a misztikus 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.

• „Majdnem szinonimák”: atar = ‘site’



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 láttunk 
példákat?
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Viszlát!
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