A Közel-Kelet népei
HB-301
2005. november 16.
Bíró Tamás

Fönícia, arámiak
Afro-ázsiai nyelvcsalád : Sémi nyelvcsalád : nyugati sémi ág : észak-nyugati ág
Ezen belül: arámi dialektusok + kánaáni nyelvek (héber, föníciai, moabita, stb.)

1. Fönícia
Libanoni hegység és a Földközi-tenger között.
Fontos városok a térképen: Szidón, Türosz (+ Büblosz, Akkó, Tripoli, stb.)
(+ filiszteus városok az i.e. 9-7. században: Asdód, Askelón, Gáza, Gát, Ekron)
*|U|J|NpVUyPDLDNpOpQNpUGHNOGpVH)|QtFLDLUiQW
Nyelv: észak-nyugati sémi, a héber nagyon közeli rokona.
Történet:
Kb. 3000 - 1200: Kánaán / Szíria része (Ugarit); egyiptomi, hettita, mezopotámiai és mükénéi
befolyás. VárosállamokPiUD]LHpYH]UHGEHQMHOHQWVNHUHVNHGHOPLN|]SRQWRN SOEtERUIHVWpND
SpQ]UHQGV]HUNLDODNtWiVDD]pYH]UHGEHQOGDELEOLDLIRUUiVRNDWLVDNHUHVNHGHOHPUO 
1200. körül: a filiszteusok, az arámiak és az izraeliták megjelenése megtöri a térség homogenitását.
Kb. 1200 – 332: a korábbi kánaáni kultúra egyedüli örökösei, „föníciai identitás” kialakulása.
Újasszír, rövid egyiptomi (Néko), majd babilóniai hódítás (605. Karkemis),
Nabukudurriuszur 13 évig (Ezék., Josephus) ostromolja Türoszt. 538.: Kürosz. 332.: Nagy Sándor (9
hónapig).
Föníciai gyarmatosítás: Türosz kereskeGWHOHSHL D] LH  V]i]DGWyO NH]GYH +LVSDQLiWyO D )HNHWHtengerig, verseny a görögökkel, majd a rómaiakkal. A gazdasági élet és a kereskedelem szempontjából
az Újasszír Birodalom kiegészítése a tengeren. Kulturális hatás nyugaton (pl. az ábécé elterjesztése).
Karthago (qart-Chadast = ’új város’) –SXQRN|QiOOyKDWDORPPiYiOQDNPLN|]EHQ7URV]MHOHQWségét vesztetWH9pJVSXV]WXOiVLH-ban. I.sz. 2/5. századig: új-pun feliratok ÉNy-Afrikában.
$]LHV]i]DGWyONH]GYHEHW&tUiVEHW&YHO Y|DKpEHUiEpFpEHW&LQHNDQHYHL 
Kevés felirat:
Ahiram, Büblosz királyának szarkofágja – i.e. 10. sz. eleje
Yehawmilk sztélé (i.e. 5. sz. közepe)
7DEQLWpV(VPXQH]HUV]DUNRIiJMDL 6]LGyQLHV]YDJ\NpVEE
Gyarmatokon: pl. Karatepe (hettita-I|QtFLDLNpWQ\HOY&LHV] VWE
A mitológia központi témái:
Termékenységi istenek: férfi istenek: Baal (viharisten) ≈ HadadQLSiUMDLNAnat, Astart.
Továbbá: Dagan szintén termékenységisten;
Baal-mitoszok
Baal helyi változatai (Baal-Szapan, Baal-Biqa, Baal-Haszor, Baal-Zebul / Baal-Zebub,…)
Égistenek: Él (a kánaáni-XJDULWLSDQWHRQILVWHQH Samu (az ég deifikációja),…
További deifikált természeti jelenségek: pl. Jamm (tenger), Mot (halál), Jarih (hold), stb.
Moloch (molchomor): gyermekáldozatoW KHO\HWWHVtW EiUiQ\iOGR]DW QHP LVWHQVpJ QHYH $ NiQDiQL
LGNEHQ D] HOVV]O|Wtek feláldozása nagy veszedelem idején, például a Jeruzsálem melletti Hinomvölgyben (Gé Hinom > Gehenom, „Gyehenna”).
0HONDUW ÄDYiURVNLUiO\D´ 7URV]ILVWHQH

2. Arámiak
Arám = országnév, arámi = nép, nyelv (például arámiul). Fontos város a térképen: Damaszkusz
Izrael anakronisztikus önazonosítása az arámiakkal (vs. kánaániták): pl. Gen. 24,10; 25,20; 31,47; Deut. 26,5.

Nyelv: észak-nyugati sémi, a hébernek viszonylag közeli rokona, de nincs kánaáni hangtörvény (>o).
Nyelvi és történeti korszakok:
a. Ó- / Régi arámi (i. e. 11. sz.–  DUiPLW|U]VHNPHJMHOHQpVH(O-Ázsiában a 11. sz. elején:
~MQ\XJDWLQRPiGKXOOiPDVLYDWDJIHOO Y|DNNiGRNDPXUU~NDUDERN« $3HU]VD-|E|OWO
az Anti-Libanonig. Demográfiai robbanás (veszélyeztetve Asszíriát a 10. században). Egyéni
karrierek, pl. arámi írnokok az asszír hadseregben, az arámi nyelv elterjedése (lingua franca:
Jeruzsálem ostroma, 701., 2Kir. 18,26 = Jes. 36,11). A 10. századtól, a törzsi struktúra folyamatos átalakulása arámi kiskirályságokká Szíriában, pl. Damaszkusz. A szíriai új-hettita
államokkal rivalizálnak, majd azok is elkezdenek elarámiasodni.
Föníciai helyesírással írt feliratok (dhb ’arany’ írása zhb; tlt ’három’-é šlš): arámi kis-államok
feliratai, 7/6. sz.-tól papyrusok, Tell Fekherijje (Szíria, akkád–arámi bilingvis felirat, i. e. 800 k.).

Szinkretikus kultúra: neo-hettita, föníciai, asszír, izraelita (pl. 2Kir. 5:15- KDWiVRN)|QtFLDLHUHGHW&
panWHRQ ILVWHQ+DGDG–VLQ\XJDWLVpPLYLKDULVWHQOG)|QtFLD $]LHV]i]DGPiVRGLNIHOpWOD]
Újasszír Birodalom vazallusokká teszi, majd meghódítja a szíriai arámi kiskirályságokat. Deportálások (2Kir. 17,6.23- $]|QiOOyDUiPLHWQLNXPPHJV]&QLNGHD]HJpV].|]HO-Kelet elarámiasodik.
b. Birodalmi arámi (Reichsaramäisch / Imperial Aramaic): a Perzsa Birodalom (az Akhaimenida
dinasztia) egyik hivatalos nyelve. Feliratok, papiruszok, levelezés,…
Biszutun: Dareiosz király felirata (i. e. 520) (az alapszöveg arámi)
Jeb / Elephantiné: papiruszok (i. e. 5/4. sz.); Driver-dokumentumok
Arsáma levéltára (i. e. 5. sz. vége)
Bibliai arámi: Ezra 4,8-6,8 és 7,12-26 (perzsa kori dokumentumok), Dániel 2,4-7,28
Vádi Dálijje (i. e. 4. sz.), Ahiqar mondásai, Asóka arámi / bilingvis feliratai Indiában

c. Közép-arámiDKHOOHQLV]WLNXVNRUpVDUyPDLNRUHOVpYV]i]DGDL

A Közel-.HOHW OHJIRQWRVDEE EHV]pOW Q\HOYH $ EHV]pOW Q\HOY WRYiEEIHMOGLN GH D] tURWW Q\HOY N|YHWL D
Birodalmi arámi nyelvi mintákat. Fontosabb emlékek:
Targum Onkelosz, arámi kifejezések az Újszövetségben, Holt-tengeri tekercsek arámi szövegei
(pl. Genezis Apokrifon), Bar-Kochba levelek, feliratok Jeruzsálemben
Uruk-i varázsszöveg (arámi ékírással), Nabateus és palmirai feliratok, Dura-Europos.
d. Kései arámi: az i.sz. 2. századtól kezdve. A kor beszélt nyelve, az arab hódításig domináns, majd
IRNR]DWRVDQKiWWpUEHV]RUXO.pWIGLDOHNWXV
a. Nyugati arámi:
i. Palesztinai zsidó arámi (Galileai arámi): Jeruzsálemi Talmud, midrások arámi
UpV]HLQHNDQ\HOYHNpVEELTargumok, feliratok, varázsszövegek (pl. tálak,…)
ii. Palesztinai keresztény arámi
iii. (Palesztinai) szamaritánus arámi
b. Keleti arámi
i. Szír: a szír egyház nyelve, Pesotto MHOHQWV V]tU Q\HOY& LURGDORP D NRUD-középkorban.
Három saját írástípus. Ma már csak liturgikus nyelv, ill. próbálkozások az
újjáélesztésével.
ii. Mandeus: a Dél-Irakban
iii. Babilóniai zsidó arámi: a Babilóniai Talmud arámi részeinek a nyelve

e. Modern arámiDPDEHV]pOWGLDOHNWXVRNV]LJHWHNNpQWD]DUDEXOEHV]pON|UQ\H]HWEHQ
o
o
o
o
o

nyugati új-szír (turójo) (Tur Abdin, Törökország) (< Edessza)
keleti új-szír / „asszír” (ajszori)
mandeus
nyugati új-arámi (Maclúla, Damaszkusztól É-ra)
Egyes észak-iráni zsidó közösségek nyelve?

$EHW&tUiV ÄPiVVDOKDQJ]y-írás”) története

8JDULWLtUiV %pW6HPHV7D¶DQDFK1DKDO7DYRU EHW&tUiVpNMHOHNNHO
Proto-kánaáni írás: Sechem, Gezer, Lachis (i.e. 17-16. sz.), proto-szinai feliratok (kb. i.e. 1500)
J:I|QtFLDLtUiV SXQpVQHR-pun) :NRUDLJ|U|J:J|U|JODWLQNRSWFLULOO«
:SDOHR-héber :V]DPDULWiQXV
:DUiPL:KpEHU Ä]VLGy´ QDEDWHXVszír, mandeus
J:DUDE
Az ábécé sorrendje: ugariti agyagtábla-abecedarium (i. e. 14. sz.), arámi és héber osztrakonok (=
agyagcserépre írt feliratok), bibliai alfabetikus költemények (Siralmak, Ps. 119, Ps. 145, stb.).
Javasolt irodalom:
Komoróczy Géza: EO-Ázsia, in: Mitológiai ábécé*RQGRODWIOHJSS-164 (Kánaán, Fönícia, Ugarit)
Dévényi Kinga – Iványi Tamás: „Kiszáradt a toll…”, Az arab írás története.U|VL&VRPD7iUVDViJ%XGDSHVW17. oldalig [23.3.Dev.1.] DEHW&tUiVW|UWpQHWpnek összefoglalása)
Joseph Naveh: Early History of the Alphabet, Magnes, Jerusalem, 1987. [44.1.Nav.1.] NLYiOyDODSP&
Telegdi Zsigmond: A Sémi írás útja a Földközi-WHQJHUWO D &VHQGHV-óceánig, in: IMIT Évkönyv, 1937., pp. 200-227.
[folyóiratolvasó] (a beW&tUiVW|UWpQHWpQHN|VV]HIRJODOiVDPDMGVRNpUGHNHVVpJ
Ókori Keleti Történeti Chrestomatia vonatkozó forrásai
Encyclopaedia Judaica: Aram, Arameans; Aramaic; Phoenicia

