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A héber nyelvtörténet 

négy nagy korszaka
1. Bibliai héber

2. * Misnai/rabbinikus héber

3. ֒ Középkori héber

4. ° Modern héber/izraeli héber/ivrit
Even-Sosan



Két 
kronolektus: 

bibliai héber és 
modern héber

Avraham Ahuvya (2010),
Tanach Ram, Gen. 29, 15–21

(RAM Publishing House Ltd. – Miskal Ltd.)
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Vajon az izraeliek megértik a Héber Bibliát?

Ghil‘ad Zuckermann (2010), Do Israelis Understand the Hebrew Bible? 
Bible And Critical Theory 6(1)



Vajon az izraeliek megértik a Héber Bibliát?

• ”In the last ten years, I have sadly acquired many enemies because 

I insisted that Israelis not only do not understand the Bible, but much 

worse: they misunderstand it without even realizing it! By and large, 

Israeli speakers are the worst students in advanced studies of the Bible.”

• ”Ask Israelis what ‘’avaním shaaqú máyim’ (Job 14:19) means and 

they will tell you that the stones eroded the water. On second 

thought, they might guess that semantically it would make 

more sense that the water eroded the stones. Yet such an 

Object-Verb-Subject constituent-order is ungrammatical in Israeli”

Ghil‘ad Zuckermann (2010), Do Israelis Understand the Hebrew Bible? Bible And Critical Theory 6(1)



Vajon az izraeliek megértik a Héber Bibliát?

• Gen. 15,9 ל׃ ָֽ ר ְוגֹוז  ש ְות ֶּ֖ ָּ֑ ל  ִיל ְמשֻׁ ֶשת ְוַאֹּ֣ ֶלֶּ֖ ז ְמשֻׁ ֶשת ְוֵעָ֥ ֶלֶּ֔ ה ְמשֻׁ ֹּ֣ ה ִל֙י ֶעְגל  ָ֥ יו ְקח  אֶמר ֵאל ָ֗ ַוי ֹּ֣

”a triangular heifer? three calves? a third heifer? a cow weighing three weight units?

a three-legged heifer?”

• d

Ghil‘ad Zuckermann (2010), Do Israelis Understand the Hebrew Bible? Bible And Critical Theory 6(1)



Hogyan viszonyul egymáshoz a BH és a ModH?

”It should be emphasized here that by no means do I oppose the study
of Biblical Hebrew grammar. On the contrary, this study is essential to
the understanding of the Hebrew sources. I object to the presentation
of Biblical Hebrew grammar as singularly reflecting Modem Hebrew
grammar. Morphosyntactic and syntactic facts about Modem Hebrew
grammar ought to be taught primarily; Biblical Hebrew facts will be
placed as part of the grammatical study, however, the student will be
required to learn them passively. He would recognize the phenomena
and will be able to explain them, but he would not be asked to apply
them productively.” (p. 19. n. 21)

Ora Rodrigue Schwarzwald (1981), Grammaticality in Modern Hebrew 
International Journal of Middle East Studies 13(1):11–19.



Ora R. Schwarzwald, 2001,
Modern Hebrew

Lewis Glinert, 1989,
The Grammar of 
Modern Hebrew

Edna Amir Coffin
& Shmuel Bolozky, 2005,
A Reference Grammar of 

Modern HebrewKészültek-e egyáltalán korábban leíró modern héber nyelvtanok?



Bibliai héber és modern héber
néhány kiemelésre érdemes különbség

Bibliai héber

• Qal perf. Plur. 2 masc.: 

[kətavtém]

• →בין hiphˁil: [havinoti]

• Három prefixragozás: imperfectum, 

jussivus és cohortativus.

• Perfectum, imperfectum: 

aspektus, idő, modalitás?

• Szintaxis: a participium névszói állítmány.

Modern héber

• Paal múlt idő, többes szám 2 hímnem:

[katávtem]

• [hevanti]

• Nincs jussivus, nincs cohortartativus.

A jövő idő átveszi a jussivus szerepét.

• Múlt idő, jelen idő, jövő idő (+ modalitás?)

• Szintaxis: a jelen idejű ige igei állítmány.



Bibliai héber és modern héber
az osztályteremben

Bibliai héber

• Nyelvtancentrikus oktatás.

21. század: általában nincs tapasztalat

klasszikus nyelvek tanulásában.

• Cél: a Héber Bibliát olvasni.

• Közönség: vallásos (?)

Modern héber

• Kommunikációcentrikus oktatás.

21. század: kommunikáció centrikus

nyelvtanulás a közoktatásban is.

• Cél: dumálni Izraelben.

Izraeli (szak)irodalmat olvasni?

• Közönség: zsidó (?), modern érdeklődésű



Egy gyors felmérés: H-Judaic, 2019.10.30.



Egy gyors felmérés



Egy gyors felmérés
The virtue of focusing on biblical Hebrew is:

1. Students can make enough progress in a year to be able to handle much biblical prose
independently, and, possibly, possess a lifelong skill. Reading biblical Hebrew does not
necessarily require a rapid fluency and can be treated in a way analogous to a math
problem, using dictionaries and grammars to unpack the meaning of the text.

2. Knowing the Hebrew of the Bible opens doors to one's religious and cultural identity,
and to a broad population.

3. Unless the program is committed to teaching modern Hebrew in-depth, the student
will not be able to rise in knowledge to a sufficient level to use the language
comfortably. That's a rare student.

4. Coming from biblical Hebrew to modern the student learns to appreciate the
evolution of the language.

Rabbi P… C….



Egy gyors felmérés

Hello, Tamas

I just saw your inquiry to H-Judaic, and would love to see responses if

they don't appear publicly. I teach at the Reconstructionist Rabbinical

College where we've long struggled with these questions. I don't teach

Hebrew (of any kind), though I teach many courses with rabbinic

Hebrew texts, but moving forward we are thinking of revisiting the

issue again.

best wishes,

J…
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Kommunikatív bibliai héber oktatás?

• Lásd Kiss András előadását ma délután!



Melyikkel kezdjük?
felmerülő / felmerült érvek

Bibliai héberrel

• Nehezebb a nyelvtan miatt. 

Kezdjük a nehezebbel.

• Könnyebb, mert nincs kommunikáció.

Kezdjük a könnyebbel.

• Fontosak a jó nyelvtani alapok.

• A hallgatók motiváltak: bibliai 

szövegeket, imakönyvet olvashatnak.

• Több nem zsidó hallgatót is elérünk.

Modern héberrel

• Könnyebb, mert (látszólag) kevesebb 

a nyelvtan. Kezdjük a könnyebbel.

• Nehezebb, mert van szóbeli 

kommunikáció. Kezdjük a nehezebbel.

• Az interaktivitás segíti a tanulást.

• A hallgatók motiváltak: 

kommunikálhatnak Izraelben.

• A hallgatókat nem érdeklik a régi szövegek.



Javaslat (véleményem szerint az ideális megoldás)

• Ha tehetjük, intenzív modern héberrel alapozás (heti 4-8 óra).
A következő félévtől kezdve csökkenhet az intenzitás, 

ha vannak más nyelvfejlesztő órák is (bibliai héber nyelvtan, szövegolvasások).

• Egy vagy két félév csúszással klasszikus héber nyelvtani alapok:
bibliai héber nyelvtan, de tudatos utalásokkal a modern héberre is.

• Kommunikációcentrikus modern héber oktatás + kevés nyelvtan:
– támaszkodva a BH kurzusra és kihangsúlyozva a BH/ModH eltéréseket –

ismétlés, kiegészítés (pl. sem peula), valamint a passzív tudás aktívvá tétele.

• A nyelvi fejlesztést is szem előtt tartó szövegolvasási órák (Biblia, rabbinikum….).

• Nyelvtörténet vagy leíró nyelvészet: tudatosítás, szisztematizálás.
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ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

ELTE BTK ASSZIRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TSZ.

https://or-zse.hu/biro-tamas/

http://birot.web.elte.hu/

http://www.birot.hu/

K ö s z ö n ö m  a  f i g y e l m e t !

Biró Tamás birot@or-zse.hu


