
ADALÉKOK A BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ.

A nyelv fejlődésének majdnem minden mozzanatában fontos 
tényezőt képez annak irodalmi használata. Csak megszorítással 
áll ez a kiejtés történetére nézve, mert a kiejtés változásával mó
dosul az orthographia is, vagy ha ez nem történhetik, a kiejtés 
csak a nyelv hangtani sajátságai szerint, esetleg idegen befolyás
nak is engedve az orthographiától teljesen függetlenül fejlődik. 
Ezt tapasztalhatjuk a bibliai szöveg kiejtésének történetében is, 
úgy a punctatió behozatala előtt, mint azután. Itt a hagyomány 
által szentesített szövegről volt szó, melyen nem volt szabad vál
toztatni semmit, mindamellett úgy a hangzók mint a mássalhang
zók kiejtésében eltéréseket találunk még akkor is, midőn már a 
hatalmasan kifejlődött pontozási rendszer a hagyományod kiejtést 
megörökíteni igyekezett. A kiejtésnek ezen megállapítására csakis 
akkor lehetett szükség, midőn a bibliai szöveggel foglalkozók 
érezni kezdték a nyelv kihalását. Mert a héber nyelv nem volt 
ugyan sohasem holt nyelv szó szoros értelmében, mert a liturgiá
ban, a zsinagógái és világi költészetben, valamint az úgynevezett 
rabbinikus irodalom nagy részében való használata életet lehelt 
belé, de Ealir s a nyomába lépő európai zsidók költészete, nem 
különben az arab befolyás alatt fejlődött próza eléggé bizonyítja, 
hogy közvetlenül a nyelvtudatban gyökerező életet csak a talmud- 
midrási irodalom korinak végéig találunk benne.*) E korszakban 
a  reánk maradt tanúságok után Ítélve a héber kiejtésre az alexan
driai s általában a görög zsidóknál a görög nyelv volt befolyással, 
míg Paleestinában szyr behatásokat tapasztalunk. A legrégibb tanú
ságok a héber kiejtésre nézve görög íróknak s különösen az 
alexandriai bibliafordításnak átírásai.8) A kiejtés, melyet ezen

3) L. Neubauer értekezését a Magyar Zsidó Szemle 1885« évf. 210. 
s köv. 11.

*) Legkimerítőbben tárgyalta ezeket Frankéi, Vorstudien zűr Septua- 
ginta 90—130. 1. Más kísérleteket a héber nyelv legrégibb kiejtésének meg* 
állapítására összeállított Berliner, Beitrage zűr hebráischen Grammatik im
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370 SCHREINER MÁRTON.

átírások matatnak, sokban eltér a masszc étikus kiejtéstől. Az e l
térés oka részben a fordítók járatlansága; részben pedig a nehézség, 
melylyel a héber szónak görög betűkkel való átírása járt. Minda
mellett vannak oly sajátságos eltérések, melyek arra mutatnak, 
hogy a masszórétikus kiejtés csak némi fejlődés után vehette fel 
azt az alakot, melyben előnkbe lép. A mássalhangzók közöl csak 
a sziszegő betűk átírásaira, vagy az 'ajin-nak g kiejtésére kell 
utalnunk. A hangzók kiejtésében néhány figyelemreméltó jelensé
get találunk. A kámecz kiejtésére nézve ez átírásokban fontos 
tanúságot látunk, hogy az mint az a és o közt levő hang a kiejtés
ben ingadozott. Az a hang lassankint veszi fel az o színezetét8 

és a punctatió ugyanazt a jelt használja mind a kámeczek szá
mára. Ezen o kiejtés minden külső befolyás nélkül fejlődhetett, 
a mint később tényleg helyesnek is tartották. Egy másik jelenség 
a pátachnak a szególlal való gyakori fölcserélése,4) mely annál 
fontosabb, mert babyloniai pontozási rendszerben a hangsúlyos 
pátach és szegól ugyanazon jegyek által fejeztetik ki. A hangzók 
ezen változása is idegen befolyás nélkül mehetett végbe. Gyakori 
még az i-nek e-vel való fölcserélése.6) Ilyen fölcserélés az oka, ha 
az alexandriai fordítás JUPjT; neveket isxiáv, ’lsxvájjL-mal
ú ja át, mert valószínűleg pPjT formák lebegtek a fordító
szemei előtt.

Egy másik tanúsággal a hébernek régibb kiejtésére nézve 
bírunk Sz. Jeromos átírásaiban.6) De még hivebbek és fontosabbak 
ezen adatoknál azok, melyeket ezen korszak zsidó irodalmában

T&lmud und Midrasch (a berlini ortliodox rabbiképző értesítőjében 1878— 
187U) 27. 1. 1. jegyzet. Nevezetes adalékot nyújt Kautzsvh is (Grammatik 
des Biblisch-Aramáischen, Lipcse 188i), midőn az1 új testamentomban elő
forduló arainaeus szók átírásait tágyalja 8. s köv. 11. A feliratok által a 
különböző helyeken és korokban való kiejtésre nézve szolgáltatott anyagot 
itt nem vettük figyelembe.

s) Az a-nak o-ba való átmeneteiéről 1. Ewald, Ausführliches Lehr- 
buch dér hebraischcn Sprache, 8. kiad. 106. 1. Kautzsch feltűnőnek találja 
Máté 27, 46. versében az IXcoí átírást, mert az a héber i|"f^^-nak felelne 
meg, a mi a rákövetkező aramaeus szókkal nem illik össze. De ez az ara- 
maeus i,"j^-nak átírása, a mi a LXX. átírásaival magyarázható.

*) Frankéi az i. h. 117. 1. Ewald, Lehrbuch 71. s köv. 1. 
í ö) Frankéi 119. 1. Ewald u. o.

*) Újabban Siegfried tárgyalta azokat, Die Aussprachc des Hebrai-
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találunk. Ezeket jórészt összeállította Berliner7) s majdnem kizá
rólag a mássalhangzók helyes és helytelen kiejtéséről szólanak. 
Még egy jelenségre kell itt utalnunk, mielőtt a masszóra megálla
pítása után fejlődött kiejtés tárgyalására áttérnénk. A szamaritá
nok, kik teljesen függetleníteni igyekezték magukat a többi zsidók
tól s így az általuk behozott pontozási rendszerekről sem akartak 
tudni, későbben külön munkákban törvényeket igyekeztek meg
állapítani, a melyek szerint helyesen olvasniok lehetett.8) E kísér
leteik természetesen igen gyönge alapon állanak s csak a masszóra 
értékének nagyságára figyelmeztethetnek bennünket. Egyik sza- 
maritán grammatikai írónál szintén találkozuk a szególnak pátach- 
ként való kiejtéséről, a miben épen az 'iraki (babyloniai) zsidókra 
hivatkozik. Egy másik pedig a és közt való különbséget nem 
ismeri, a mi mint sok más jelenség eléggé bizonyítja, hogy csakis 
a masszóra tette lehetővé a grammatikai megismerést s biztossá 
az olvasást. De a masszóra sem volt képes a kiejtésben egységet 
létrehozni, mert ugyanazon írásjelek, ugyanazon hangzók külön
böző országokban kölönféleképen ejtettek ki. Csak a masszóra 
megállapítása és a babyloniai pontozási rendszer elterjedése után 
látjuk rendszeresen föllépni a különbséget az iszlám és az európai 
kereszténység országaiban lakó zsidók kiejtésében. Rappoport9) 
és utána Berliner10) a spanyol-arabs és a német-lengyel kiejtés 
közt való különbséget a babyloniai és a palsestinai zsidók eltéré
seire vezetik vissza, úgy hogy a spanyol-arabs zsidók a babyloniai 
és az európaiak a palaestinai zsidók örökösei lennének. Ugyanazon

seken bei Hieronymus ezímii értekezésében, mely Stade folyóiratában jelent 
meg. Zeitschiift für alttestamentliehe Wissensohaft 1884. I. 34—83. 11.

7) Az i. h. 14—25. 1„ továbbá 26. 8 köv. 11. V. ö. Goldziher ismerte
tését a Zeitschrift dér dentsehen morgenlándiscben Ges. XXXIV. köt. 368. 
s köv. 11. A palaestinaiak kiejtéséről 1. Frankéi, Mebö ha-jerűsalmi 76. 
és köv. 11.

®) E munkákról s általában a szamaritánok nyelvészeti törekvéseiről
1. Geiger, ZDMG. XVII. 719 s köv. 11. A szamaritánok olvasása szerint 
Petermann kísértette meg egy héber nyelvtan megírását.

9) Kalir 10. j. Bikkűré ha-ittím X. 105 s köv. 11. Rappoport e helyen 
Kolir nmeiből kiejtésére, kiejtéséből pedig hazájára skar következtetést 
vonni. Némileg megerősíteni látszik ezt Kaufmann, Az érzékek. Adalékok a 
középkor physiologiája és psychologiája történetéhez (A budapesti orsz 
rabbiképző-intézet 1883—84. évi értesítőjében) 40. 1. 16. j.

lü) Az i. h. 27. s köv. 11.
25*
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372 8CHREINER MÁRTON.

föltevésből indúlt ki Luzzatto is, midőn a német zsidóknak kámecz- 
kiejtését, mint általában egész kiejtésüket a szyrekével hasonlítja 
össze.11) De ezen föltevés ellen szól, hogy a tibériási pontozási 
rendszer és kiejtés az egész diasporában annyira uralkodóvá lett,13) 
hogy a babyloniai pontozás rendszerét csak a mi korunkban födöz- 
ték fel és fejtették meg. A mi a kámecz kiejtését illeti, a mint 
föntebb láttuk, annak magyarázatára nem kell idegen befolyást 
föltennünk, a hangzóváltozás a héber természetének megfelelőiem 
is történhetett. A Hieronymus átírásai is bizonyítják a hangzók 
kiejtésének ingadozó voltát.1B) Arra is vannak bizonyítékaink, 
hogy később az iszlám országaiban is az ó-hoz közeledő kiejtést 
tartották helyesnek,14) a miben különben már Ben Ásér adataira 
támaszkodhattak.16) Ha tehát a palrestinaiak kiejtése mindenütt 
uralkodóvá lett, az úgynevezett szefárád és német zsidók eltéréseit 
a héber kiejtésben, más körülményekből kell magyaráznunk. Az 
európai zsidóknál teljesen elhomályosult az érzék a tiszta sémi 
hangok iránt, míg az arabs országokban lakó zsidóknál a rokon 
nyelv sajátosságai voltak zavaró befolyással. Ezeknek megvilágí
tására és bizonyítására szolgálhatnak a következő adatok, melyek 
teljességre nem tartanak ugyan igényt, de a zsidó kiejtés fejlődé
sének megismerésére adalékúl szolgálhatnak.

I. Nyelvhasonlítások.

Ugyanazon körülmény, mely a zsidókat képessé tette a sémi 
nyelvészetnek megalapítására és fejlesztésére, az arabokkal való 
érintkezés, nyújtott nekik alkalmat hangtani megfigyelésekre s e

n) öheb gér 92. 1. A kámecznek o kiejtését Frankéi is (Yorstudien 
115. 1. e j.) szyr befolyásnak akarja tulajdonítani.

lt) Épen ezért volt Ben Aser a legnagyobb tekintély. L. Baer és 
Strack bevezetését Ben Ásér Dikduke ha-Teamim-jához IX. s-' köv. 11- 
Továbbá Strack, Prolegomena critica in Vet. Test. hebr. 44. s köv. 1.

1S) pl. efron és efran (p^BJ?). Hasonlót olvasunk Sír-ha-sírim rabbában
2, 4-hez, melv hely más tekintetben is érdekes JHKH DJ? KHK *YK
t k  m nx 'by íaî rni rrspn (row  rónai paa) w k  naror* 
iö k  pap p-iapS pn* pinaS jtoö toiü S  miprc pirn - e w  

♦nan* ,l?p naiba^i rrapn
u) L. alább a 22. s köv 1. 16. j. 
l5) Dikdnke ha-Teamim, p. 25. m).
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BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 373

szempontból való nyelvhasonlításra is.16) Ilyen megfigyeléseket 
közöl velünk Száadjá a Jeczirá-könyvhöz való commentárjában.17) 
Némelyek, úgymond, 42 betűt különböztetnek meg. A 2 2  betűn 
kívül, melyekhez még a 7 kétféle kiejtésűt18) és a 7 hangzót szá
mítják, felsorolják még a dád és zá’ betűket, továbbá a pét az 1HBK 
(Dániel XI, 45.) szóban, a lámot az alláh és a gimet a gábir szóban 
és a perzsa s-et. Mint Derenbourg már megjegyzi,19) Száadjá-nak 
ezen felsorolásából kitűnik, hogy a hehezetes D, D, 1, 3 betűket az 
arabs *>, £ betűkként ejtették ki. A Iámnak az alláh szó
ban való kiejtéséről Fachr al-Dín Házinak nyilatkozataiból tud
juk, hogy az különböző volt más Iámnak a kiejtésétől,20) ugyany- 
nyira, hogy némelyek a kétféle lám viszonyát, a dal és tá’, szín és 
szád viszonyával hasonlítják össze.81) Az szó fi betűjének

*•) Ilyent találunk Ibn Kurejsnél, Riszálá ed. Bargés et Goldberg
pag. 2.

17) Manuel du lecteur, ed. Derenbourg p. 207.
18) A is hozzászámítva.
lö) Manuel du lecteur, 210. 1. A hol az egész helyet megvilágítani 

igyekszik. Itt csak egy-két adatra szorítkozunk, melyek Száadjá szavait 
megmagyarázhatják.

*°) Maf&tlh al-gejb, ed. Bül&k 49. 1.: 

x^jyaÁJf cyÜLÜf ^ jc ŝt> Jjo ílsdJUJf

fjiüuf | » i í S u u a f l J !  cjÜlJÜÍ ^  ^
I p y f  JU> I  ̂fa A Ág > 

luJú jjLJUf KfaJLQf iáAJUJf syujűf
.áÜŰJf

**) U. o. 81. 1. &UÓ J y b  jJÜ ü  (iuuljJf

"ájumJ S j  *UaJ! J!<XH 'ájumjS  kíaxiJLÍ! p»̂ Uf ^Jf jüűijJf

j í ' j u  ^UaJfj jjLJU ! <■ y S ő 3  J f jJ I  jLnJf ^ jf

^ L mDI
xíóUaJí r^Jf Hús,!! r^J! J  oujcí J L J 3\ JJo

Lül^ Ul t>LoJf ájuj+jS'y * llaJf ^11 J ljJ !  xjumJ S '

J f f t ,  * UaJlj Jf j j f  iy u  |*yüf
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sajátos kiejtéséről már Hieronymus is tud 8S) s lehetséges, hogy az 
ő korában némelyeknél a & kiejtése olyanná kezdett fejlődni mint 
az arabsoknál s ezen szó S-je különösen ellentállott az aspiratió- 
nak,38) a mi a későbbi hagyományban sokszorosan nyilatkozik, a  
miért is még lesz alkalmunk e szó sajátos kiejtésével más íróknál 
is találkozni. Ki kell még emelnünk, hogy dád, zá és gim 24) mint a  
héberben nem létező hangok szerepelnek Szádjánál, a ki ezen 
nézetet, mely a Jeczira könyv adataival ellenkezik megczáfolja, a  
mennyiben a fölvett számon felül való betűket átmeneti hangok
nak akarjatekinteni.

Ilyen kitérésekre, minőt Száadjánál találunk a Jeczirá könyve 
magyarázóinak mindig alkalmat adott, s e körülménynek köszön
hetjük, hogy egy másik, korra nézve Száadjától valószínűleg nem 
távol éső kommentárban, mely Izsák Izraélinek tulajdoníttatik 25) 
határozott összehasonlítását találjuk az arabs és héber hangoknak. 
A helyet egész terjedelmében közöljük tartalmának tárgyunkra 
nézve való fontossága miatt.26) Miután a magyarázó a 'n'Tfi'D'*7'a'3

Ju  Lo p-gjfj ííijJLijl
Ugyanitt bővebben szól az alláh szó kiejtéséről.

M) Siegfried az i. h. 63. 1. Luzatto egyik levelében már utalt erre, a 
miből azt akarta következtetni, hogy a kemény és aspirált p  közt való 
különbségtétel, 8 így punctatiónk is nem palaestinai eredetű fiVTIX-
ed. Graber III. 345. 1.

*3) Talán nem véletlen, hogy a fi betö Zsolt. 25, 22. és 34, 23, 
melynek Ewald (Lehrbuch 122. 1.) külön kiejtést tulajdonít, szintén 
előtt áll.

*•) A perzsa sin alatt nem biztos, hogy a ^  vagy 'j érti.

aB) L. e commentárról Kaufmann, Geschichte dér Attributenlehre. 
173. 1. és a Revue des Études Juives 1884. a 126. s köv. 11.

*°) Dr. Kaufmann D. tanár úr szíves közbenjárása folytán a com- 
mentámak boroszlói másolatát (a boroszlói rabbiképző könyvtárának 193 
sz. kézir.) és az illető helynek két más kéziratból való másolatát használ
tam. Az egyiket Pietro Perreau abbé készítette a pármai, a másikat Dr. 
Loewe (Broadstairs, Kent) a saját birtokában levő kéziratból. Az olvasás
módokat B., P., L. botükkel fogjuk jelölni. A helyet részben közölte már 
Dukes Konteros Hamassoreth ez. munkácskájában, de ez nem volt hozzá
férhető. L. még Dukes megjegyzéseit e helyre, Philosophisches aus dem X. 
Jahrlmndert. 34. 1. a) P. b) c) hiányzik B*ben, d) így B. és L.
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betűknek kétféle kiejtéséről szólott, fejtegetését következőleg 
folytatja:

na b) snwn n'wai w n  onwj? wnn xaaan nrmx rni a) 
m ám on m sii ,npia 'n i jua nem  író n  c) xim '3-ij? pwba ix a  
p x  '323 n^JDie xrtr inax®  nwijnn s n m  *]:tsa n e  ja 
om D’napn bx* nixata: őr*© n ro n  o^aipn bxx n  .Stnw  
"txa 3naai to'aiw is toaw a'kp -'c pia )  ja mám a'ácp [a dj nxácn 
e) rrSi m án 1? tspa nam  naatj? ':ca mart xm  nbpaba rmpn 
■:ca m án xvn ,nbpobti n-npji n-Tsa anayi dijö? díjp "bi nciaj 
"B ,inaj na'u ja D'im n cia  [n-bi m án 1? n an  tm  dji nastp 
nBDin dtik w’ "a lax®  'a Sax mta "E nnaj 'a ruca ja f)  Sa':m 
ní'a npm npta -na ni íaa nnx naa n'anaan *]■** raSn g)i 
n w  xbx dj u h )  mana: nnx naaw vbs?x oanaa® íj^x ra b  
nSit o^aipn© 'sh j)  .tspaa a i  S^an^i utpS í j  oibdx nvmx 
aip'aa D’rjp a n  •yio'xai nutps o^jDiai d t i t  niaixn Sa 
omr- • -inana ja .tb-ti n a : ja ‘ra'jn on'Sp naain un* w i nnan  
na1?® Kjai p  prtr x js i nvn D'nBwna rroacr w tb  nrnBw 
rrm ixicni m) xbn onston  i) bxx d"“qjh  jwSa w  's  lá ix  bnk) 
anaa x'm o) uiwba xtin icro nm  iídbx uibx «; ’Snx p o i xnp  
n'm uwba ixx'n no'a rrni ojiw1? dk lanac'i xnp n’m n"bi 
pb rriaa ’Ja nxnpa p a  nnw ’» a  naS nt bai ,r\S~\ anaa 
® i nrmx DBa onxi i:nx o:®" 'a nvmxa o"aij?n np ui©  nnj? 
pania om n-sm S-a'jni n"'an a n  iá1? orxw nrmx v b v  vb 
nB n*'aa vSib*; i'amai o'j ix S-a'jnti n^ai rj ,tbtt nnn p) 
iB'üim ';ipírJ7i u) m r a i  f'D'D t) b‘t irm án  pwSa x ip :n  o®a dw 
rpbna -jnxn1? iísbh  iSi p n i t r i i  om nrmx "nw írSp on 
1X13113 r) " p ia  f 'x n i  ib d 3  p n x a  r) í r n  asw Si m w ^ 3  n n a m

■1:1 mSiB3 p s v  l a x  inti
«A betűk száma tehát nálunk 29, s ezen hét közül van 

olyan, mely nincs meg az arabéban, ezek a hehezetes béth

csak P. tn2Cn» e) & záljelben levő rósz B. és L. ben a homoe'telenton
folytán kiesett, f )  B ff) A zárjelben levő szók hemoeot. folytán B.
és P.-ben hiányzanak, h) B. D3ÖK» V D^BIDX’ i )  p - hiányzik
P.-ben, l) Q'w'Q'On B- L.-ben, m) P. H3KT1’ n> C8ftk 13bBK» de 
hogy helyes B. olvasásmódja bizonyítja L., a hol a két szó ^töBK 
romlott, o^P. P )^ . és L.*ben. P-ben hiányzik, r) kiegészítendő am int
következőből kitűnik, a) P. B. és L. t) így B. és L., P.
u) B.-néi, p. T- ^ p w h ) ;  v> B- p sn a c ö ’ *) p - irm an s*
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"1(513 *,!l^-ben,27) a dágessel ellátott pé a ^  szóban 88) és a rés 
dágessel, mely a pahestinaiak sajátossága. # Vannak azonban az 
arabsoknak hangjaik, melyek a hébereknél nincsenek meg, éa 
pedig a dád a kadib szóban és az 'azim szónak zá’ja, (kadib pál- 
czát jelent és czadéval írják, melyre pontot tesznek, és ez külön 
hang, mely kissé hasonlít az aspirált daleth kiejtéséhez,39) továbbá 
a gubhá szónak éimje, (azaz a «homlok» szónok gimje, m ert 
gubhá homlokot jelent.80) De a ki azt mondja, hogy az arabsok
nak van még azonfelül egy betűjök, a lámed-álef, melyet egybe
írnak, az téved, mert a lámed-álef, habár egybeiratik, mégis két 
betűt képez, melyeket a rövidség okáért összevontak, minthogy az 
arabsok, mint egyetlen más nép sem arról ismeretesek, a mi sajá
tosságukat is képezi, hogy mindent rövidíteni szeretnek. Nekünk 
pedig többletünk van fölöttük a gimelben a gibbőr szóban és a  
pében a pdröcheth szóban81) [. . .], mely utóbbiak ajakbetük 
(azaz az ajkak által ejtetnek ki).8a) R. Izsák, R. Salamonnak fia 
pedig azt szokta mondani, hogy a héberek nyelvében a tibériásiak 
kiejtése szerint megvan a zá’ és a dád s az ’appadnő szót ’appaznő- 
nak olvasta zát ejtve habár írva daleth volt, továbbá vajadrechűt 
(Jer. 9, 2 .) olvasott s dádot ejtett ki, habár a szó dalethtel volt 
írva, mindezt pedig azért tehette, mert ismerte a tibériásiak olva
sásmódját. Azért hát az arabsokkal egyenlő számú betűink vannak, 
mert nekünk ép úgy mint amazoknak 29 betűnk van, ezek között 
három, melyekkel amazok nem birnak: a béth, gimel és pé, miért 
is a pé helyett béthet írnak, a gimel helyett kaft vagy gimet, s így 
a V^IB szót béthtel írják (a mi egy fűszernek neve, melyet taní
tóink sziszinnek neveztek s a mely görögül vlészkűninak hivatik.83)

") Gén. 1, 5.
*) Deut. 28, 4.
*®) A héber fordító magyarázó toldaléka.
®°) A fordító megjegyzése.
31) Itt hiányzik valami. Valószínűleg az aspirált béth volt itt meg 

említve, erre utal legalább a rákövetkező flVflBtP DHI*
3S) A héber fordító szükségesnek tartja ezt megjegyezni, mert nem 

volt külön terminus az ajakbetűkre.
39) E helyre nézve Kaufmann tanár úr a következőket volt szíves 

velem közölni: «A magyarázó szerint az arabok pulejumot 6-vel írnák. Ez 
egy illatos fűnek a neve, melyet a talmudban p£iQ-nek, a görögök pedig 
£Ur((jxouvtQV-nak neveznek. Hogy a görög ,'3Aríaxouviov és a latin pulejum 
ugyanaz, Aszáf és Donnolo által tudjuk (v. ö. Steinsehneider, Donnolo. Phar-
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Ők pedig két betűvel több fölött rendelkeznek s ez a gim és gain, de 
ha bővebben akarnók fejtegetni a hangok különbségeit a mi nyel
vünkben s az övékben e könyvben igen hosszadalmasaknak kellene 
lennünk s eltérnénk a czéljához vezető útról.*

Commentátorunk ezen összehasonlításai a Száadjáéival több 
pontban érintkeznek. A héber nyelv sajátos hangjainak csak az 
aspirált béthet, a dágessel ellátott pét és rés tM) tekinti, melyekhez 
azután a gimelt is csatolja. Izsák Izraéli az szó kiejtésének 
egy másik sajátosságáról beszél, mint azt Száadjánál láttuk.85) 
A mit a 1DTT1 szó kiejtéséről mond, másutt nem található. 
A lámed-álef kiejtéséről való nyilatkozata valószínűleg a Száadjá 
adatának teljes félreértésén alapúi, a kinek commentáiját szerzőnk 
használta s a ki ellen mint másutt, úgy itt is polemizál, habár ez 
alaptalanúl történik, mert a mint láttuk Száadjá kétféle kiejtést 
ért, s nem Írásmódja miatt tekinti a lámed-áleft külön betűnek. 
A dád, melynek kiejtése igen hasonlított a zá’-éhoz az arabs nyelv 
egyik sajátosságának tekintetett az arabok által, sőt ismeretes a 
prófétának egy mondása is azokról, a kik «dáddal beszélnek*.86)

makói. Fragmentq 137. 1. n. 31.). Hogy pedig a talmudi pQiQ szót a latin 
pulejum által szokták fordítani, bizonyítják Hasi és az Arúch, 1. Löw, Ara* 
maische Pflanzennamen. 207. l.«

•*) A rés ezen kétféle kiejtéséről 1. Dikduke ha-Teamim 7. és 82, 1. 
Frankel-Graetz, Monatsschrift für Geschichte und Wiss. des Judenthums 
1872. 280 b köv. 11. Bacher, Ábrahám Ibn Ezrá mint grammatikus (Az orsz. 
rabbiképző értesítőjében (1881) 61. 1. 28. j. Ugyanazon szerzőtől, Abulvalid 
Merván Ibn Ganáh élete és munkái s szentírásm. forrásai. (Az orsz. rabbi - 
képző ért. 1885) 52.1. Maga a commentator más helyen igy nyilatkozik ró la:
n x n p a i © -npn p s ^ a  j^ p a n  on  m a o i S m r  p x  ’ ja i 
no n tn  bbz ba x vbp o ^ a e m  ia  p o in o m  p rT ra n  om  nS :nn 
w —n m  rm in ®  ’b1? p a ca  >6 i jt ik  pavb T iS a v n p T  *b 

■w S a ipa i w r r  patoa ía a  x in  m ra p m
M) V. ö. Manuel du lecteur 210. 1. 1. j.

**) Fachr al-Din Kázl, Mafatih 49.1. oLóJí sLuú&í ^  f U JUft^UíáűL*JI
V* w w

1+gÁAj aJLöla. auJU J jo j  í^LöJÍ JJxo y
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378 SCHREÍNER MÁRTON.

A mit commentátorunk az arabs átírásokról mond, azt a tények, 
mint alább látni fogjak, igazolják.

Ilyen nyelvhasonlítások későbbi időkből is maradtak ránk.87) 
Nevezetes, a mely Simon b. Gzemach Dűrán Magén Abőth czímű 
encyclopaedikus munkájában van.88) Ő is ismeri az 1HBK szó Tjének 
sajátos kiejtését, mely az arabs zá’-éhoz hasonló.89) Vannak hangok, 
úgymond, melyek a héberben hiányzanak, mint pl. azon betű, melyet 
az arabok gimnek, a «keresztények* pedig jenek neveznek, melyet

^ 4  ^  íUáJf ^  L gjt

üL *  oLáJI y jcuo^  LJUJf LUiJI ^L JÜ Í vjyb

JeLwjjl oLőJf lő j

>̂/o _r | ■■■ H IcV^^ l

S^LoJI XxÁfi JU  \jOyjgJCKK jLőjf ^ Jx ü f ^jí
p %

xgjl m»»H Ly3 l»-> oulÍí oLaJü {Jjlaj ^ jo ül
A dádnak kizárólag arabs 
voltáról szál Szujúti is, 

oLőJI fy $  v jy iK aUÜ 8j  saMaxáfcf 1*jô  (JLü

A hely Ibn Fárisznak egyik jvo^f ^jLw {SXc. Hj^oiLo
munkájából van idézve, a kinek tendenttájáról 1. Goldziher, A nemzetiségi 
kérdés az araboknál 25. s köv. 11.

37) L. Maimúni szavait Kóbécz II. 23a, Efódi, Ma'aszé éfód 34. 1. a 
következőket mondja: HÖ nijnJTI D'TtKH iT O ltt^a IKJttS" ”133 H ím
103 n : a n  n o n '  tű i  n a p n  p w b n i a n a a  n iw ttu n  n b x  r b n  n r n i t o  
oiv. n jru n i)  n ijru n i n w b w  n v n u n  n iy u n n a  n o n ' d^ ö i “ in p w b w  
Sftjátoágos, hogy ,n c® n  [m p u n a ]  n i jru n a  n n s  ' i?K pa® 'm  r t e - n  * p n
a mássalhangzót np13ft*nak nevez. V. ő. alább 17. 1. 48. j., a hol n jflan  
kiejtést jelent. Az arabsban hiányzó ajakbetű alatt a £ -t érti.

M) A helyre Kaufmann tanár úr figyelmeztetett s a munka livornoi 
kiadásában az 53. b. 1. kezdődik, a hol a héber nyelv hangjairól értekezik, 
különösen Abulvalidot és Ibn Ezrát használva.

” ) n p a n o ö  k t t o  o ^ a m a n a  r m  n s n  m a  íw a t r '»  p í r b a  u n  
w n  S tr  h  n a n p  *a k t i  n b a p  "a o n o n n  r r t o b  n  n m p  p a  

♦SapaET1 p t rS a  n s n n  n w  n a n p a  i n s a  - S ík
A mássalhangzóknak mind az öt csoportját három osztályba sorozza: 

a kemények ÍQ ^ a a ^  a félkemények lágyak osztályába (O ^p).

v>JI 8(\j(Xw »LiőJf̂  t)l<óJí
ApMuzhir fi ‘ulúm al-luga ed. Búiák I. 104:
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azután vagy gimellel kell a héberben átírni, miután az araboknál 
nincs meg ez a betű, vagy pedig jóddal, a betűnek a keresztények 
által használt megjelölése után indulva. A gimellel való átírás 
annál helyesebb, mert az arab szókban a gimelnek gim felel meg,
mint pl. *H3 nraa — szókban. Itt kiemeli
azután azt is, hogy az arabsban nincs meg a hehezet nélküli fi, a 
v*i-t azonban, épen úgy mint ehá’, ha* és cajint megkettőztetik. 
Lehetséges náluk a kainak kemény kiejtése hangzó után is. Van 
még az arabsban két betű, mely a héberben hiányzik, a ehá’ és a 
gain,40) dó a keresztények 41) nyelvében sincs meg, az utóbbi azon
ban a görög gammának 4a) megfelelő hang. További fejtegetéseiben 
Dűrán a betűk alakjáról szól, melyek után kortársainak kiejtésére 
tesz megjegyzéseket.48) Nagyon hibás némely betűk kiejtése, az

") o rxi p m  póniam  n rm x 'a b*yav' pwba n m  
wa'j [ws-a rbSk onaiK on©a p  |v p©*?ai SSa  o n xu n  p©Sa 
Msab otci-i 13KV3 o n  b a * b 'b t u  'h* n v n u ó  i:S p * uxi 
nniK onsaa ijk p n  p i rrbp n©* ipa nmx pana iát k“3 p© Sa

'ír rrhs -iwk ipa
41) Északafrikában élő szerzőnk a tkeresztyének* alatt a román népe

ket érti, kiket fejtegetése folyamában Qij^p-nek is nevez. L. alább a 46. j.
4*) A görög álfabétára a következő megjegyzést teszi kapcsolatban a 

betűk elnovezésével más nyelvekben: n r m « n  n m x  o n  i*?ki

•0 n m i*  m a rn  n w  a T n rn n o  n n s n A  p ro  n i w  nnb im p a i 
□n Sdk m a r  anb t r  D^Rptwni naba n tr m n  ov by dk 
ia t& ro n &  |v  jwbz p i  ♦ ♦ ♦ róna ona í a r r  ufy\ i33i t t ^ ö M i 33 
x rh i kot wra kö̂ k 13311^0 2133 Kin onö upatPi Tiöbro 1300 
'iái nsn '33 kot pi női 'aa Kto-m nei .rsa ksSk pipi ikot pi
Tehát a bétát v-nek és a gammát j-nek olvasták. L. még a köv. jegyzetet.

“) Migén Abóth 54b. ffl'ITOtn ílJCp JV'jna VlU ©13© niH
o'SinwTi ona n a 1? p i bnj p’B ia o^a-ipn nm* D'jin n a  'a nr 
o'bto©'n p i otibw pián pnna nmx 0'jin O'ipi'm oaina O'jawn 
laa otib© piana o^a-ipn m in nem  rrani D ninxa D'»i©n 
p » o  o,:3i©no,l?»n©,ni nni' p'B-ia nj© tspaa ns-i © ro  n©vm  
x-k© Sn: ©13© rm r in  oastp on n-:in© i03 nm* D'jin nnrun  
irrP n  p  nn’n xbi d’jb oi©3 rnn rraro rrsn  m n  rmn© 
ma© on'1?* ipnpinw maian p i . . . .  ni n-m ia r» a  urrma 
di©3 n a  í t í o  kS© rran D'jin on app' prnr om ax maxn 
on n'TiBon "a np r 3"P m sas laa cnrtx ma© nam a p l o'jb
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arabs zsidók, úgymond, a vávt az arabokhoz hasonlóan igen lágyan 
ejtik ki, míg a dágesnélküli béthet csak valamivel keményebben 
a dágessel ellátottnál, a mely utóbbi helyes is. Határozottan hely
telen a román országokban lakó zsidók kiejtése, a kik a vávt 
ugyan keményebben ejtik ki, de épen úgy az aspirált béthet is. 
Hogy az utóbbinak kiejtése különbözött a vávétól, bizonyítja a 
hagyomány44) és azon körülmény, hogy a bibliai nevek és más 
héber szók, mint pl. szebáóth, melyek más nyelvekbe átmentek, a 
vávtól különböző kiejtésre utalnak. A spanyol zsidók őrizték meg 
tehát legtisztábban a helyes kiejtést, a kik csak a szó végén ejtik 
ki az arabokhoz hasonlóan a vávt. A lamednek ő is kétféle kiejté
sét ismeri,45) de ez nem függ össze azzal, a mit fentebb Száadjánál 
láttunk. Fejtegetésének egyik adata 46) nevezetes bizonyítékot szol-

'3  nVnn m xisn a “tok n m rm  is ®  Sdö n ni' n n  d jw S  by m p n
Tovább még a kővetkező r j l  OTIBBH n ip 3 1 3  H B m  r r a n  D 'jin  
megjegyzést teszi a görögök kiejtésére : 0'31’n  '3  'JU H ' n t 713TI3® m x i
rr a n  n a 'j k jto  nm p anw n S  larwnpB anb® m a  a m p  
D'bp® n j» a a  n i3n 3i  on p i n-nnn vki im n p s  p -rrn  
n  n x -ip s  ncn n^sn m n p  n sp  D"prui [ h l fej. 2. m.]
így akaija Dúrán bizonyítani némileg a béth v kiejtésének jogosultságát. 

**) Itt utal a Beráchőth 15b. adott szabályokra.
") ü. o.
**) r\2üb omrn pa D̂ anpn p*a bm tzrotr Ss: nam 

rwvn rnm n"non nsnan pa n^naa ontr nan pírba ô ann 
'pm 'ami 'ion *0 ^̂ pm *pn njnan pai ■natm ptrn nsnan pai 
onut cttw ö om mmrr 'nm abwb om* ü'.Yjaa on 
sa rna vrav nt on1? ama arrm  n^wn DHiTn nt 'öbi dy\yb 
enimm pntt oSin oipoai p*m Dipaai bnp pip nns oipoa 
D&atpa m?önw "ktsktt ^pk *tkö nto onnta ô npn pne D̂ aanrn 
n n  laa 'jrn *b\ 'an naa *pn tuoaö jw  xaaaa nisbnna on 
mwb pK bnx rnsrb ub\y  pn nm 'tón laa ntnan 'nn kSi
A hangzók felosztásáról, a melynek alapján 4*)j n "O n  *,3BÖ S*?a npiaHH 
Dür&n magyarázatát adja, még alább lesz szó. alatt a
román népeket kell érteni. L. Steinschneider, Jüdische Literatur, ErBch és 
Gruber encyclopaediájában II. S. 27. kot. 425. 1. Ilyen értelemben fordul 
még elő az pl- Maimúninúl is, Kőbécz II 27. col. c. Az arabs
O ^ .  szót «particula» értelmében vagy szóval szokták fordí
tani (1. pl. Prófiát Dúrán, Ma‘aszé éfód; ed. Friedlánder et Kohn 32. lap

— open m« npisn nbzb mp n^ap  ̂n w i  'nn nam)
s így jutott a szó a «betü» jelentéshez.
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gáltat arra, hogy az arabsok közt élő zsidók kiejtésére a rokon 
nyelv hangjai zavaró befolyással voltak. «Az arabsok, úgymond, 
különbséget tesznek a teth és a dágessel ellátott távnak, a szin és 
czádé, a kaf és kóf hangzóinak kiejtése közt, a mennyiben a teth, 
czádé és kóf betűket mindig magasabban álló hangzóval látják el, 
a dágessel ellátott távt, szint és kaft alantabb állóval s ezáltal a 
köztük élő zsidók nagy hibát követnek el, mert a pathach helyett 
szególt, czéré helyett chireket és chólem helyett sűreket olvasnak, 
a mitől a román országokban lakó zsidók nagyon óvakodnak, 
habár lehet, hogy a betűk maguk különbözők a kiejtésben, mert a 
p kiejtése nem olyan mint a 3 -é, sem a tT kiejtése nem olyan mint a . 
¥-é, sem pedig a dágessel ellátott n  kiejtése nem olyan, mint a tO-é, 
ők pedig (a román zsidók) nem tudnák köztük különbséget tenni, 
de ezért nem szabad a hangzót megváltoztatni.* E szavaiból, ha 
nem is fogadjuk el a tény részletes magyarázatát, eléggé kitűnik, 
hogy az arabs nyelv nem csak a mássalhangzók, hanem a hang
zók kiejtését is befolyásolta, mert a zsidók az arab kiejtésnek 
némely sajátosságait átvitték a héberre. Maga azon körülmény is, 
hogy a zsidók a Dúrán által említétt betűk közt különbséget tettek 
arabs befolyásra utal, mert a különbség az európai zsidóknál 
eltűnt, a hangzók kiejtésében való ingadozás pedig határozottan 
az arab hangzókiejtés által jött létre.

Ugyanazon tendentiával. a mint azt az eddigieknél láttuk, 
hogy tudniillik a héber nyelv hangbeli tökéletességeit kimutassa, 
alkalmazza a nyelvhasonlítást egy későbbi, de azért önálló gram
matikus, Ábrahám de Balmes.47) Szerinte különösen bizonyítja a 
héber nyelv tökéletességét, hogy benne mind a hangok megvan
nak, míg más nyelvekben egyik-másik hiányzik. A legmélyebb 
torokhangtól az aleftől egészen a vávig, a legkülsőbb ajakhangig, 
mind a hangok megvannak benne. Még azt sem lehet ellenvetésül 
felhozni, hogy az arabsban és olaszban pttl 1 ) megvan a g hang, 
míg a héberben hiányzik, mert az italiai s proven<;al kiejtés szerint 
a dágessel ellátott jód az arabs gim kiejtésének felel meg,48) míg a

4T) Mikné Ábrám, ed. Velencze 11a s köv. 11.
4S) A jód kétféle kiejtéséről szól Efődl is, Ma'aszé Efőd 3G. 1.:

ro 'n n  psKaia u n  m p j uros '3 sin  -n n  bip nbcan  djök 
i * o" i m  t iv ö  Sips nsTin n b n ro i o>n o;k íea  t iv d  bipa

Digitized by



382 SCHREINER MÁRTON.

szefárádbeliek a fönt ponttal ellátott gimelt ejtik úgy ki. Az előbbi 
kiejtés hívei azzal okolják meg ezt, hogy a dágessel ellátott egy 
hiányzó hangot pótol, mire az utóbbiak az felelik, hogy a dáges 
ép úgy, mint többi betűk kiejtését nem változtatja meg úgy a 
jódét sem, kivéve a 6  aspirálható betűt. Saját olvasásmódjukat 
pedig azzal támogatják, hogy a <j kiejtése sokkal közelebb áll a 
gimeléhez mint a jódéhoz, s azért adták vissza e hangot a gimel 
által s jelül pontot tettek reá. De Balmes tanítója Szár Sálóm a 
betű alá tette a pontot, mint az arabok a gim alá. Hosszabb meg- 
okolás után de Balmes a szefárádbeliek kiejtését mondja helyes- 

t nek, mert az ellenkező esetben a Jeczirákönyvnek legelső sorban 
kellett volna említenie a jődot a kétféle kiejtésű betűk között. 
A szefárád kiejtés helyessége mellett szól az is, hogy TOTM (Gene- 
zareth) szót más nyelvekben </-vel ejtik és nem g vei. Tehát ezt 
kiejtést, a mely Apuliában, Görögországban, Franczia- és Német
országban is el van terjedve, kell megtartani, nem pedig az olaszok 
és prove^alokét. De mindnyájuk nézete szerint a g hang megvan 
a héberben.

Nem egészen világos, hogy grammatikusunk itt a bibliai 
szöveg kiejtéséről, vagy csak mint Simon Dúrán, átírásokról szól. 
Az utóbbi mellett szól a (110.) SOT m iO  HH KSTlön MSbxTH kife
jezés, de az egész összefüggés és maga a bizonyítás ezélj a, hogy a 
héber nyelvben a g hang megvan, továbbá az olaszok és provemja- 
lok jód ki ejtése ellene szól. Ha a héber szöveg kiejtéséről van szó, 
találó bizonyítékát látjuk benne azon hatásank, melyet a zsidók 
által beszélt nyelvek azok héber kiejtésére gyakoroltak. Míg Simon 
csak a g hangnak Dűrán} vagy1 által való átírásáról beszél, de Bal
mes már arról értesít bennünket, hogy az illető betűket héber 
szövegben is úgy ejtették s hogy mindegyik a maga kiejtése mel
lett kardoskodott.

Egy másik betű, melynek meglétét a héber nyelvben de 
Balmes bizonyítani akarja a görög y. A hehezetes kaf szerinte az, 
mely e hangnak megfelel, s nem egészen alaptalan állítása, mert az 
alexandriai bibliafordítás legnagyobbrészt /-vei írja át a kaft. A ró
maiak (olaszok), úgymond, e betűt épen úgy mint a kappát és zitát 
átvették a görögöktől, csakhogy rosszúl te-nek olvassák, a mely 
hangnak tudvalevőleg más betű felel meg a görögben. Különben az

•w S  ián ' D T ű ijn i o'TBwteTO "a1? (i3) 't?att* m a t t  o :d k  . . .  
■iái rroTin 'w k -o  írS x x  n*? nwa njrunn ktii r m  njmn p u n
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újgörögök ejtik azt ki még leghelyesebben, lágyan, gyöngébb 
hehezettel.

A hangzókról is szólva, de Balmes újra utal a héber nyelv 
phonetikns tökéletességeire, megczáfolva az ellenvetéseket. Ilyen 
ellenvetés pl. az, hogy a héberben nincs meg a qu, a mely azonban 
az átírásban igen pontosan pótolható, a mit az olaszról nem min
dig lehet állítani.

II. Grammatikai elméletek és szabályok.
A kiejtés fejlődését, mint említettük, a zsidók által beszélt 

nyelv befolyásolta. Épen így függnek a hangok kiejtéséről való 
elméletek a héber nyelvészek által ismert grammatikai theoríáktól, 
a szabályok pedig, melyeket egyes kiejtésbeli sajátosságokról 
masszórétáknál és grammatikusoknál találunk, részben meglevő 
hagyománynak tekinthetők, mely azonban módosul, részben pedig 
a kiejtés későbbi fejlődésének nyelvészeti elismerései. Ezen elmé
letek és szabályok közvetve és közvetlenül számos adatot szolgál
tatnak a héber kiejtés történetéhez, miért is legalább fejlődésük
nek főbb phásisain végig fogjuk azokat kisémi. Egyik nevezetes 
példáját annak, hogy az arab grammatikai elméletek mennyire 
befolyásolták a zsidó grammatikusokat, a hangzók elméletében 
látjuk. A masszóra és a régibb grammatikusok «hét királyról* 
szólanak, így nevezve a hangzókat ellentétben a sevával, mint 
szolgával. Ben Ásérnél*) találkozunk először e hangzóknak azon 
felosztásával, a mely szerint azoknak három csoportját kell meg
különböztetni, a fölemelkedés, leereszkedés és megállapodásnak 
megfelelőleg.a) De épen úgy mint Ben Ásér nyolcz pontozási jelt 
(niTIpí) különböztet meg, a hét hangzót és a sevát, úgy Szibavejhi 
i s 8) a mássalhangzóknak nyolcz kiejtési módját (így fordíthatjuk

*) Dikdüké ha-Te‘ámim ed. Baer et Strack 34. a köv. 11.
*) (odiáaJ!) n a a  - jm  nviro dtiw ikik ( ^ y t)  o n n  -p n  

u i  m m  'k na rvnwi? ( v - 3*-'1) 3,J£n^ rvroo
3) Szibavejhi Eitábja, H. Derenbourg kiad, 1. s köv. 1. Ben Asór 

Dikdüké ha-Te‘áraimja az arab grammatikának és terminológiájának befolyá
sát gyakran feltűnő módon mutatja, pl. osak az idézett hely folytatásában

— imxttn Dtrn n  paprr pap ik ; ̂  — nü'im nb
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csak a szót) különbözteti meg, a három hangzót és a
gezmát kettő-kettőnek véve, a szerint a mint eredetileg a betűk 
kiejtésére szolgálnak, vagy pedig a hajtogatás által látjuk el azok
kal a mássalhangzókat. Az arab grammatika befolyása4) folytán 
történt tehát, hogy a zsidók is hangzóikat is három csoportra osz
tották. Egészen határozott kifejezést ád ennek a felosztásnak 
Abulvalid Mer van Ibn Ganáh Eiszálá al-takrib va-l-taszhil czímű 
munkájában.6) Szerinte három alaphangzó van, az u, i és a, az 
első megfelel a tűz fölfelé való mozgásának, a második a kő lefelé 
való mozgásának, az utolsó pedig a körforgásnak. A legmagasabb 
helyet foglalja el a sűrek utána következik a chölem, kámecz, 
szegól, mely utóbbi a pátach felé hajlik,6) azután a pátach, ezeré 
és a chirek. A ezéré a pátach és chirek között áll, de mégis inkább 
lehet a chirek származékának tekinteni, mert némelyek a chireket 
tényleg a ezérehez hasonlóan ejtik, a mint ezen változást sok jövő 
idejű alak is mutatja. Itt Abul valid azon jelenséget tartja szem 
előtt, melyet fönnebb Simon Durannál láttunk felemlítve, az í-nek 
é-be való átmenetét.

Abulvalid fejtegetései ezen elméletnek nagy elterjedést sze
reztek. Találkozunk vele Ibn Ezránál,7) Jehűdá ha-Lévinél8) és

— áüJuol ; LgjJf — DVH
•"BCttp “  t^áűue. A Baer által e szónál idézett m nÖ  kifejezés Menáchém 
b. Száruknál ;^pj£-nek olvasandó (a Maohbereth 2i. lapján IflVinÖ h. 
olv.) és megfelel az arabs -nak. Az egész fejezet érdekes világításban 
tűnik fel, ha Szibavejhi Kit&bjának első fejezetével összehasoniítjuk.

*) L. még Fachr al-Din, Mafátih I. 71 1. Lcl>!

auöuCÁJf L^ájuóÎ  U&fjSf
lásd továbá a 36. s köv. 1.

5) Derenbourg Opuscules et traités etc. 274. s köv. 1. V. ö. Deren
bourg Bevezetését XXXI. 1.. Bacher, Abulvalid Merván b. Ganáh élete és 
munkái 8. lap.

•) Itt az arab ’imálára kell gondolnunk.
7) Bacher, Abrahám ibn Ezrá mint grammatikus 56, s köv. 11. Az ő 

befolyása alatt is áll Simon Duran, a ki szintén fejtegeti ezen elméletet 
Magén Ábóth 54. b. s köv. 1. Szavaiból különösen kiemelendők, a miket az 
arabokról mond:
ra e rra n  n ro jn n  w i naSa n n m  -j o n 1? f f '  d '^ kpow ' íti 
■r r  p i'n S  na  uponw ’i  n rp w n  rrow m  p-nw bi nSinS n a
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a névtelen jemeni grammatikában.9) Ibn Ezránál és a jemeni 
grammatikában, épen úgy mint Abnlwalidnál a három alaphangzó 
elnevezése a beszédszervek mozgásával is összefüggésbe van hozva.

A három alaphangzónak ezen föltevésével találkozunk de 
Balmesnél is.10) Ingadozik ugyan, hogy ezen nézetét az arab zsidó 
grammatikusoknak fogadja-e el, vagy aKimchi theoriáját, de végre 
mégis az előbbihez csatlakozik. A három hangzót az ajkak moz
gásával hozza összefüggésbe s így eltér Ibn Ezrá magyarázatától, 
a ki a hangzók elnevezéseit a nyelv mozgásából magyarázza.11) 
József Kimchi az európai grammatika példájára «öt királyt* (hosszú 
hangzó) és öt «szolgát* (rövid hangzó) különböztet meg s így át
veszi a sevá elnevezését az általa rövideknek tekintett hangzókra. 
Ugyanilyen befolyás alatt áll Pró fiát Dúrán is,12; midőn öt hangzót 
különböztet meg a kámeczet a pátbach-al, a szegőit a czérével 
egyenlő kiejtésűnek tekintve. így látjuk a zsidók által beszélt 
nyelvnek befolyását a grammatikai tudatra s a hangzók kiejtésére.

Egyik nevezetes példája annak, hogy a kiejtésre nézve helyes 
alapon álló törvények hogyan keletkeznek és fejlődnek, a sevá 
kiejtése. Hogy az nem ej tetett ki a legrégibb időkben egyenlően, 
hanem kiejtése a legközelebbi hangzó vagy mássalhangzó szerint 
módosúlt, bizonyítják az alexandriai fordítás és a vulgata átírásai. 
De már Ben Ásérnél18) pontos szabályokat találunk a sevá kiejté
séről. A szó elején ha nincs métheggel ellátva e-nek, ha igen a-nak 
kell olvasni. A torokbetűk előtt, akár van méthegje a seváuak, 
akár nincs, mindig a hangzóhoz hasonlóan ejtetik ki, melylyel a 
torokbetti el van látva. A jód előtti sevá i-nek hangzik. Némelyek 
bizonyos esetekben sevá helyett chatef kámeczet vagy chatef

"vb k ^ k  m a m á n  a rt1? p n  nne*? na  íw o n a n  n ia rn n n  
.n jra m  Sp m ia n  rm x a  kS n io ip a n

Az Északafrikában élő író tehát a fathának é kiejtését, vagyis az iinálával
való kiejtését is említi. A nniMH* ÍTQ5É',r n  kifejezések itt is az
arab hangzók elnevezésének felelnek meg.

8) Bacher, u. o. 57. 1. 2. j.
*) Manuel du lecteur, 56. s köv. 1. V. ö. Derenbourg levelét, Jti-

dische Zeitschrift IX. 152. 1.
,0) Mikné Ábrám foL 14a.
n ) Bacher, az i. h.
19) Ma'aszé éföd 34. 1.
14) Dikdüké 12. s köv. 1.
Philologiai Ködönj. X. 4. 26
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páthacht olvasnak. Chatef páthacht kapnak néha a mássalhangzók, 
ha ugyanaz a mássalhangzó következik utanok.14) Ugyanezen sza
bályokat többé-kevésbbé módosulva találjuk Chajjugnál15) és 
Mózes Ibn Gikatilla toldalékaiban annak Széfer ha-nikkűdjához. 
Chajjug szavaiból itten egyúttal az is kitűnik, hogy a kámeczet 
nem a-nak, hanem ő-nak ejtették. Azt mondja ugyanis,16) hogy 
•egy sevá mobile, mely után gutturalis betű következik, mindig a 
legközelebb utána következő hangzóhoz hasonlóan ej te tik ki, bár
melyike legyen az a hét hangzónak, kivéve a kámeczet, mert a 
legtöbb szóban nehéz így a sevát a kámeczhez hasonlóan kiejteni, 
s azért páthach-al ejtjük ki, mint pl. ,-,TSP stb. szókban, me
lyekben a sevát nem kámeczczel, mely utána következik, hanem 
páthach-al ejtjük a könnyebbség kedvéért*. A jemeni grammatika 
azonban, melynél a sevá kiejtésére vonatkozó törvények17) a Ben 
Áséréivel egyeznek, épen úgy mint ez, nem ismeri ezt a szabályt, 
s szerintök kámecz előtt rövid kámecz gyanánt kell a sevát kiejteni. 
A jémeni grammatikában már azon eltéréssel találkozunk az előb
biektől, hogy a métheggel ellátott sevát chólem vagy jód előtt, 
chólemnek és chireknek kell olvasni, továbbá, hogy a többi (a 
torokbetűkön és jodon kívüli) betűk előtt mindig «könnyű* 
páthachnak kell ejteni,18) ha pedig métheggel van ellátva, úgy 
mint a páthacht.

Mind a sevá kiejtésére vonatkozó szabályok azonban idővel

M) U. o. 31. 8 köv. 1.
l5) pH pT  'HBD n trS tr  ed. Nutt 4. s köv. 1. Dukes kiadásában 

szintén a 4. s köv. 1* Bővebb tárgyalása a sevának Nutt kiad. 130. s köv. 1* 
A HUH HSD épen idézett helyének befolyása alatt áll Ibn Gikatilla a 
131. 8 köv. 1.

*•) L. Baer, Metbegsetzung, Merx Archivjában I. 59. 1. 1. j. A hely
nek eredetijét Jastrow kiadta, Abu Zakarijá Jahjá b. Dáwúd Hajjug 20. 1. 
Idézi Efődl, Ma‘aszé Efód 175. 1. Hogy a kámecznek az o-hoz hasonló 
kiejtése igeu el volt terjedve már fönnebb említettük s minden időben a 
legkülönbözőbb íróknál találkozunk vele. így Ibn Ezránál is, Bacher az 
i. h. 34. 1. 7. j. 1. még 58. 1. Ibn Ezrá szerint a helyes kámeczkiejtést is 
a tiberiásbeliek tartották fenn. L. fentebb 377. 1. 34. j.

,7) Manuel du lecteur 61. s köv. 1.
,K) A szerző igyekszik itt egyúttal azon nehézséget is elhárítani, hogy 

miért nem írunk hát a sevá helyett chireket, chatef páthacht vagy páthacht. 
Ezek azonban csak a nevezetesebb eltérések Ben Asértől.
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legalább az európai országokban19) a héberül olvasók tudatából 
kivesztek s mindenütt, a hol a sevá egyedül állott (nem kámecz- 
czel, páthach-al, szególlal összetóve) rövid e-nek ejtették. Legelő
ször veBzszük ezt észre Profiát Durannál.20) Ő csak egy a szególhoz 
közel álló kiejtéséről tud a sevának és a torokbetük előtti kiejtés
ről. s itt épen észrevehetjük, hogy a kámeczet nem ejtette o-nak, 
mert a D*nptj7, 0nj?j szókban a sevát a rákövetkező hangzóhoz 
hasonlóan ejti Chajjug szabályával ellenkezésbe jőve. Ha daczára 
ennek de Balmesnél ismét találkozunk Ben Ásér szabályaival, 
ezek csak a grammatikai irodalom e kitűnő ismerőjének construc- 
tiói, a kinél azonban még újabb eltéréseket is találunk. A szegól
hoz közel álló kiejtést nem is említi, a sevá, mely sem torokbetü, 
sem jód előtt nem áll, páthachhoz hasonlóan ejtendő, ha pedig 
ga'jával van ellátva, a következő magánhangzóhoz hasonúl. 
Szerinte tévednek azok, a kik ebben az esetben is páthacht akar
nának olvastatni, pedig mint láttuk, e szabály Ben Ásérra megy 
vissza. Így változnak e szabályok a grammatikusoknál.

Még tisztábban láthatjuk egyes önkénytelenül keletkező 
kiejtésbeli sajátosságoknak, szokásoknak a grammatikusok által 
való szentesítését egy jelenség törvényeiben, mely ugyan a nyelv 
természetében gyökerezik, de valószínűleg későbbi eredetű. Ez a 
jelenség a mássalhangzók elnyeletése. Chajjugnál21) is találunk 
már szebályokat az «elnyeletésröl», s ez alatt épen úgy a szók kö
zepében végbemenő assimilatiót érti, mint a szó végén álló mater 
lectionisnak a következő szó elején álló dágessel pótolt s általa 
supponált elnyeletését. így magyarázza meg az általa felhozott 
helyeken22) a dágest a szó elején és Exod. 4, 2 . meg Jesájá 3, 15.

lw) Simon Dűr&n, Mágén Abóth 55a. szintén fejtegeti e szabályokat.
*») Ma‘aszé Efód 34. 1. npW1? ínjTUn STpAlS Klttn D3ÖK

....... onnan bbaa ima tó n-ixp "inr ?a« buon
iöb vby aan iw  mxn nsnri*? nrump non p'nrw by Kamrai
Előbb pedig ezeket mondja: ♦on^iti m r c  m p a  - ikb - in a  o n p t r  o n p a
trönn nnrw nijnan w  jKaav 'tb  wno bnana i&ik d:öki 
riana nacm rtncnö onna: w w  îaom rapn om onaun 
S-r̂ ön ra hnarfn viöwnS «mpn ptr̂ a irtain capai trpnö
Ilyen határozottsággal és a helyesség .n iK T in t í i n  n i íT P n i tT P Ö n 
ilyen tudatával nála lép fel először a kámecznek d kiejtése.

#1) Mindkét kiadás 8. lapján.
**) Csak Deut. 11, 11. a D ^ 'n r j t^ r i  szókuál nincs meg a mi kiadá* 

sainkbn a dáges.
26*
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az egy szóba írt ÜT HÍD és Üíb Sitt szókat, melyekben azután a H 
kiesése dáges által van pótolva. De Ibn Ganáhnál, ki az általa 
szintén «elnyeletésnek§ nevezett nyelvi jelenségnek külön

fejezetet *8) szentel, azzal a felfogással találkozunk, hogy az elnye- 
letés olyankor helyes, ha a szó ugyanazon betűvel kezdődik, mely- 
lyel az előbbi végződik24) s ilyenkor nem határoz még az sem, 
hogy a szókat a hangjelek elválasztják. Abulvalid nézete nem 
volt általánosan elfogadva s benne csak egy meglevő kiejtési mód
nak a grammatikus által való szentesítését látjuk.

A grammatikusok elméleteiből a betűk osztályozására nézve 
és szabályaikból még számos adatot nyerhetünk a kiejtés történe
tére nézve. Megjegyzéseik a hehezetes és quiescens betűkről, a 
torokbetűk sajátosságairól mind a kiejtés fejlődését mutatják azon 
időtől kezdve, midőn a masszóra még a változékony sémi hangzó- 
kiejtést is szigorú pontossággal megállapítani akarta. Csak néhány 
adatot akarunk még kiemelni, melyek megmutatják az átmenetet 
a régibb kiejtéstől az újabbhoz s élénk világot vetnek a befolyásra, 
melyet a zsidók által beszélt nyelvek a héber kiejtésre gyakorol
tak. Az arabok közt élő zsidók távol voltak attól, hogy olyan han
gokat mint 3  és p, és tD egyenlőknek tekintsenek s így érthető, 
hogy Abulvalid25) több szóban a p,26) ¥ 27) és fc?28) dágesét úgy 
magyarázza, hogy az 3 , D és T-nal való összetévesztés kikerülése 
czéljából tétetett oda. A hangokat hasonlóknak tekintették tehát, 
de hogy kiejtésük nem egyenlő jól tudták s meg is különböztették 
azt ott épen úgy mint az arabsban. Ezzel összehasonlíthatjuk

*8) Széfer ha-Rikmá ed. Goldberg et Kirchheim 140—147. 1. V. ö. 
Derenbourg, Opuscules XC. 1. Rikmá 141. 1. 12. sorában, mint tisztelt 
tanítóm, Bacher Vilmos tanár úr figyelmeztetni szíveskedett az eredeti 
nyomán pj-fl olvasandó helyett Ugyanitt idéz egy Száadjának tulaj
donított munkát, melyben a szó núnjának elnyeletéséről is van szó.

**) Sőt még olyan szóknál sem helyteleníti az assímilatiót, melyeknél 
ez csak a hangok rokonsága által idéztetett elő mint a ^  ^  |rH
an rt * p 3 a  p a i r  ,d*dt p * ö  szókban, a hol ^  és j, a ^  és J. a g
és 1 hangbeli rokonsága idézte elő az assímilatiót. Bikmá 142. 1.

*) Rikmá 143. s köv. 1.
“) vrapnaiJud- 32> Tnnp'O Zsolt- *5,10- atb-
” ) DTTOJCP* Zsolt. 16. 4 s több példát is hoz föl.
**) nQ & P  Példab. 27, 25.
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Própbiát Dúrán szavait:w) «Ha valaki azt mondaná, hogy a héberül 
beszélő két alakkal jelölt meg egy hangot, mint a X és D, a p és 
dágessel ellátott 3, a 1 és aspirált 3, a tű és dágessel ellátott D-val, 
a mi tényleg úgy is volna a mi mai héber kiejtésünk szerint; úgy 
talán (azt lehetne mondanunk, hogy) ezen betüalakok nála (a 
héber nyelv feltalálójánál) külön hangoknak feleltek meg, mert 
mi ma már nem ismerjük pontosan a héber olvasást. B. Jóná 80) 
is azt írja, hogy a résnek vannak sajátosságai81) a tibériásiak 
szabályai szerint, mert ezek a legtisztább kiejtésüek mind a zsidók 
között. Az araboknál meg épen hallható különbség van az aspirált 
béth és váv kiejtése között ».8a) Tehát az itt felsorolt mássalhang
zók között a különbség teljesen elveszett s itt, épen úgy mint 
másutt csak igen szerényen mondja ki Efődi nézetét, hogy ama 
betűk kiejtése egykor nem volt egyenlő. E betűk kiejtésére nézve 
érdekes még a következő nyilatkozat egy anonym metrikában: 88)
íV n a ' tó  D 'an i JK03122 n a n p  p ®  n v n iK  v'v  n p*6 b t1 *njn 
m se  m m  p »  m m  n in it t  rwsyb ra e n n  on  a r r r a a i jm saaa 
m m  ó i® ?  dS sk m a r  x 1? 'a  n x n  rra ó ia n  'Sj?a h m  
'jv a i - u r a  ruca T ix n  kS i *ppa rtpiat ’ :® 3i  * p 3 n a io  nnx 
ro jru n n  T » nS  m ru n a  c n rp a n  on®  nS xx n a r  ?a» fö D S  n o »  
p ^ i dSscx p n w m  n b in n  nsm n i»3 w aaoa f ix a  m a n p  p ©  
oS m a n r o n  '3®3i p n ®3 n m  t i k  m n a  a in a 1? m a r
Tehát 3 éa p, X és D, sűrek és chólem hasonló hangok, úgy hogy 
a költők azokat rímeikben alkalmazták. De még nagyobb mértékű 
romlásáról e kiejtésnek szól Immánuel b. Jekuthiél Beneventből,84) 
a kinek szavai szerint nemcsak a 3 és p, IS és D, 1 és 3 közt tűnt 
el teljesen a különbség, hanem a szegöl és ezeré, a páthach és 
kámecz között is. így értesülünk különböző időkben a bibliai 
szöveg kiejtésének romlásáról, mely az európai országokban lakó 
zsidóknál történt.

29) Ma‘aszé Efód 34. 1.
^  Rikmá 7. 1. A helyet Efódi A. 17d. 1. is idézi, e hol n31pH3’t 

(olv. p y p m )  olvas egyezően a Rikmá kiadásával.
31) L. fent 377. 1. 34. j.
**) V. ö. a 175. 1. s Simon Dúrán-nak fentebb közölt szavait.
83) Az Q i p r m  cz* gyűjteményben ed. Velencze a 46b. 1.
w) m *? ed. Mantua föl. 5a.
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TTT. Muhammedán írók átírásaL

A források ismeretének teljes hiánya, bibliai, agádikus és 
muhammedán elbeszéléseknek összekeverése jellemzi az arab 
történetírók legnagyobb részét a bibliai történet tárgyalásában, 
így természetesen a nevek átírásában is csak pontatlanúl járhattak 
el s majd azon alakokat használják, melyek a koránban és a tra- 
ditióirodalomban fordulnak elő, majd pedig újabb szyr források 
után indúlva hívebben, de azért az eredetitől mégis nagyon eltérő 
módon írják át a neveket. De az arab történetírás fejlődésével s az 
arab kultúrában élénk részt vett zsidókkal való sokszoros érint
kezés folytán a bibliai történelem tárgyalásában mindig kevesebb 
elfogultságot s a forrásoknak nagyobb ismeretét veszszük észre *) 
s így az átírásokban is pontosság mutatkozik. Bennök egyúttal 
különösen későbben megannyi tanúságát bírjuk a héber nyelv 
kiejtésének, a milyen az azon országban volt, a hol az illető író 
tartózkodott.

A koránban tudvalevőleg az aramaeusból átvett s még ezen
kívül is eltorzított nevekkel van dolgunk s csak lassankint szaba
dulhatnak meg némely történetírók valamennyire ezen átírások 
befolyása alól. A koránnak héber szavaira itt csak egy megjegyzést 
akarunk tenni, hogy azok t. i. a kámecznek á kiejtésére mutatnak9)
az egy ^1? szó kivételével, melyről azonban Fachr al-Din által

tudjuk, hogy Omar ^Lö-nak ejtette.8) Ha nem is fogadjuk el e 
hagyományt hitelesnek, mindenesetre azt mutatja, hogy ilyen

*) L, erről Bacher értekezését Kobak Jeschurunjában VIII. 1. s köv. 11. 
és Goldziher, Zeitsohrift dér d. morgenl. Ges. XXXII. 357. s köv. 11.

2j L. Fraenkel, De vocabulis in antiquis arabum carminibus et iu 
corano peregrinis, Lugd. Bat. 1880. 19. s köv. 11.

(ha a zsidó aramaeusból sz&rmazottnak tekintjük).

8) Mafátih II 467.1. oüt+xaJ LJU pjüüf ^  &*JL* &*JUf ^  r^ lüJí 

cAiJ ILKÍj I j í

y-LÜl M «3l «JJI ^  ^  ^
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kiejtés valaha létezett. Az első történetírók átírásai szyr források 
a tán történtek így kölönösen a Jákúbínál4) előfordulók is. Némely 
nevek nála egészen szyr alakkal bírnak, mint Le, 6)
forrása pedig úgy látszik a LXX befolyása alatt állott.6) Ja'kűbi- 
nak épen úgy mint az arab történetírók nagy részének sajátossága, 
hogy a szegolat alakú és némely más neveknek is az átírásában 
Jicli alakot szeretnek adni, mint pl. uojLsf — }HB
m n , m?» Mások még ^jDÜ-t (Hflp) is írnak, a mit ő ír
át. A mi a hangzók megjelölését illeti, az á-t és <?-t l-val írja át, az 
utóbbi helyett gyakran 5̂ -t is használ. A sevá mobilét néha L-val • 
írja át, mint vdibU, -bbb, nevekben.7)

A dáges nélkül való béthet o  v. által találjuk helyettesítve.
A i átírása ingadozó, majd £ felel meg annak, mint pl. 
nevekben, majd pedig ^  mint Jc^-ban és mint az
(p^P) szóban.8) A 2C-t egyszer ^ -n e l íija át — A plt hely
névben.9) A héber nevek tf-jét megtartja s nem ,j*-nel írja át,10) 
mint azt a koránban s általában az arabsba már régebben átment 
héber szavakban látjuk.11) Különben ennek okát nem annyira

LoLö Lx -̂ jUjXC tífoflJlll 8 JL»
^ J !  &*JUt

*) Ibn Wadhih qui dicitnr Al-Ja‘kúbí Históriáé ed. Hontsma I. p. 

VHI. A héber nevekről maga Ja'kúbi a 253. 1. így szól: sjj&y

X-ófj-uJf yjx  Lgj f̂ áUűUlj t_áJU*a3
5) Mint a LXX. Pou^X.
•) Bizonyítják Dávid fiai neveinek átírásai az T. 53.1. v. ö. I. Sámuel

3, 2—5. 5, 14—16. Kölönösen ’Opvía, A szöveg különben igen
romlottnak látszik.

7) Hogy forrása görög munkák befolyása alatt állott, bizonyítják 
némely tulajdonnevek görög végzetei. Ilyen görögvégzetű név pl. u*Axj^of
— rrrm. ‘

K) Épen így íija át a LXX. a 3 betűt *-val.
•) Lásd fönt a 24. s köv. 1.

I0) L. Österreichische Monatsschrift fiir den ^Orienl 1884. évf. 229a.
u) Példák a héber sínnek az arab szín által való helyettesítésére:
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nyelvi törvényben, mint inkább azon körülményben kell keres
nünk, hogy az arabs írásban csak későn kezdték a ^  és ^  betű
ket diakritikus pontok által megkülönböztetni. Ja'kűbi ezen 
átírásaival Hamza al-Ispahániéi feltűnő módon egyeznek. Héberül 
nem igen tudtak s ezért ingadoztak az átírásokban, melyek a má
solók tudatlansága miatt még corrumpálva is vannak. Nem sokkal 
jobbak Muhammed b. Iszhák átírásai s hosszú időkön át csak 
Abulfidát tekinthetjük pontosabb írónak,18) úgy hogy átírásaiból 
a héber kiejtésre következtetést lehet vonni. Ezen átírásoknál külö
nösen azon körülmény érdemli meg figyelmünket, hogy a kámecz 
tanuságuk szerint nem mindig ej tetett «-nak. Hogy a szövegrom-

V* vw
^ x u / ) XájJCu*, ^ju«wo. A z utóbbi szóról Fachr al-

Din. (Mafátih II 674) a következőket mondja: Xyi'i Ltlj

y í  JjC ^  K % II iUÜ ^  Ák «>»»!(

5'JuUlC y j  J Ü  J jS f

xíhÁS j j f é j  xxjjiü lüüyotjü  xJLof

XAjl^Aft)U LmAiC ^gÁyjO &l .<oí ^*uyjO

JuJlfij ^ jLaJÍ JyiJIj ^liLLáí aJ ,j ^Xj  ^  Jyiil fjüö

Sajátságos hogy ezen Abú ‘Ubejdá, a

ki mint kedves tanítómnak, Goldziher tanár urnák szives közléséből tudom, 
zsidóktól származott (Fihriszt I 53. L és Ibn Challik&n VIII 124.1.), másutt is 
a héberből átvettnek mond sok szót, míg Szujúti egyik nyilatkozatából (Itkán 
ed. Kairó I. 167. 1.) tudjuk, hogy sok más theologussal együtt ellene volt 
azon föltevésnek, hogy a koránban nem tiszta arabs szó is előfordulna. 
Az általa hébereknek mondott nevek szyr alakjai a héber neveknek, a 
mely tévedéssel többször lehet találkozni arabs íróknál. Ide helyezzük még 
Szujütinak egy idézetét, mely tárgyunkhoz tartozik, Al-muzhir fi ‘ulúm 

al-luga ed. Búiák I 132. I.

^  (5^0031 ^  ya>  JU  (aíáJaj

.jvát Valószínűleg itt is aramaeus szókat nevez az iró hébereknek.

1S) Átírásairól 1. Bacher az i. h. 28. s köv. 1.
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lásiiak elejét vegye, sok névnél azoknak olvasásmódját külön meg
jelölte.18) Vannak azonban történetírók, kiknek adatai teljesen 
megbízhatók s feltételezhetjük, hogy elég híven tüntetik fel a 
hazájuk és korukban élő zsidók kiejtését. Ilyennek tékinthetjük 
első sorban al-Bériiní-t.14) Az átírások, miket héber szövegekről 
és nevekről ad, következetesen ugyanazt a kiejtést mutálják, mely 
valószínűleg a perzsa zsidóké volt.16) Belőlük a következőket 
vehetjük ki: a kámecznek legnagyobbrészt, különösen az átírt 
szövegekben16) y felel meg,17) némelyekben azonban L-val van

13) Hyen biztosításával a szövegnek találkozunk Ibn al-Atlmél in.
Tárlch al-Kámil, ed. Bűiák I. 118. 1. jfjJf ^ yy

vagy a 24. 1. ^L» és nevek kiejtéséről.

14) Ghronologie orientaliseher Völker von al-Bérűnl. ed. Sachau. 
Lipcse 1878.

ia) Adatait legalább részben Ja‘kúb b. Múszá al-Nikrlszi gurgánbeli 
zsidótól vette. L. Landauer ismertetését, Gött. gél. Anz. 1880. 768. s köv. 
11. I tt csak a szorosan tárgyunkhoz tartozó adatokat hozom feL

,#) Ilyeneket találunk a 15. s a 192. s köv. U. a hét bolygó meg a 
zodiacus csillagzatainak nevében. Az első helyen, melyre már Steinschneider 
utalt (Polem. u. ápol. Lit. 329. 1.), nem pontosan idézi Deut 31, 18, melyet 
combinált ugyanazon fej. 17. versével. Az utóbbin Dán. 12. f. 11, versét 
íija át: uÁÍf pM yÁ  \jOysL& őkxjyl J l &0yX& őuulajc

A szó kiesett, mert az utána következő fordításban sincs

meg. Ugyanitt találjuk ugyanazon fejezet 13. versének átírását is

a hol a héber szövegben csak flTKÖ áll,
” ) L. az előbbi jegyzetet Az itteni Jüucy &  — T'Ö^n* “

n n S  — ü ’n x ö  szókhoz sorozhatjuk a 15.1. a — ' 3B átírását
is. míg a kámecznek á kiejtéséről tanúskodik a ^juoLJ szó. A kámecznek ó 
kiejtését mutatják még különösen a csillagnevek átírásai, melyeket teljesen 
ide teszünk: (? a
3 3 <0*nak felelne meg) íúLöJ. A zodiacus csillagzatainak nevei: tJyio 

(rbif) V5;»,
(?) A vízöntő csillagzat neve yXfO  valószínűleg
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átírva.18) Czéré és szegői rendesen <5 -, a pátach l-val van meg
jelölve.19) Különben átírásai nem mutatnak sajátságokat a hang
zók kiejtésében s nem jelöli meg azokat oly pontosan, mint azt 
más történetíróknál látni fogjuk.

A mássalhangzók átírásában több jelenség ötlik szemünkbe. 
A 3-nek majd v_> felel meg, majd a perzsa u>, 20) majd pedig ha 
nincs dágessel ellátva o . sl) A 2 -t, ha hangzó után áll, tehát ha 
aspirálva van, £-nal,aa) ha nincs aspirálva dS'-fal írja át, találunk 
azonban gimet is helyette.as) A 1 -nek 4  vagy ó felel megf de nem 
találunk következetességet azoknak használatában. Ennyit emelünk 
ki al-Bérűni átírásaira nézve s csak arra szorítkozva, a mit 
figyelemreméltónak tartunk, miután az arabs mássalhangzók álta
lában igen alkalmasok a megfelelő héber hangok pontos megjelö
lésére. Ezen okból történhetett, hogy némely muhammedán pole-

ből (*^7) lett és a jód a sevá jelölésére szolgól, mely a masszóretikus sza
bályok értelmében itt t-ként hangzik.

18) Ig7 pl* 92 ‘An&n származásfájáhan előforduló nevekben az 58. s 
köv. 1. a minek részben azoknak héber írásmódja is lehet oka (pl.
— TCftDO* ^ ' )  — '’iOT 8*b.) s számos bibliai névben (1. 73. s köv. 1.)

mint — p-Q, — ’HpSjn
stb. A bibliai neveket azonban úgy is írhatta, a mint azokat 

régibb történetíróknál olvasta s nem bizonyíthatnak annyit mint szöveg 
átírásai.

19) Igen sok esetben a czéjének is l  felel meg, mint pl. ezekben:

•)tü> y j j  JUÁÍftj jL x jf j. Egyszer a
%

páthachnak y felel meg Lco^jof — JTICÖK nevében. Al-Bérűni osztja al- 
Ja‘kübival s a többi történetírókkal azon sajátságot, hogy a neveknek s 
különösen a szegolat-alakoknak JccL i  formát szeret adni. így találkozunk 
nála is e nevekkel:

**) A már idézett szóban a g - t  adja híven vissza.

81) Pl. a JűÁw — hónapnévben, vagy a aúlaJ azóban.

n ) — JfltP  (a Bev& mint Ja‘kúbinal is láthatunk hosszú
a-val van átírva) yjyXkz  —

*s) A k&ffal való átírásra példák: \ y í — — “UlÜtP* Gim©t
találunk — p jn a  szóban.
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mikus írók, különösen későbbi időkben bibliamagyarázatuk alapjáúl 
a  héber szöveget vették s belőle egyes helyeket arab átírásban 
idéztek. Ezen idézetek szintén némi világot vetnek a kiejtés törté
netére s így ismeijük meg egy valószínűleg egiptomi írónak, 
al-Szinháginak24) idézeteiből némely pontokra nézve az ottani 
zsidók kiejtését. Egy kissé romlott szövegben találjuk nála Gén. 

4r9, 1 0 . átírását: ^ ^  (Ms. “■ yy*** y^

(Ms. ’Skzó) jj-uuo, a5) továbbá Deut. 31, 9. ^ y *
C5 w

pjJjtySZss Jf *\jüjy \yyj& és Deut. 31, 2 2 .-nek

átírását, melynek helyét egész terjedelmében kell közölnünk. 
Miután az író az imént idézett verssel bizonyította, hogy Mózes 
nem Izráel összes fiainak adta a tórát, a kővetkezőket mondja: 

IgJ J lib  &jy+M <—<b**M (27

v->yUOu)̂  fjút JyS viüőj |*C. 5̂ *»yA t

sjjDj Í ^ J I

**) L. róla Steinsclmeider, polem. und ápol. Literatur 17. 8 köv. 1. 
és Goldziher Zeitschr. d. d. morgenl. Ges. XXXII. 376. s köv. 1. Egy másik 
polémikus íróból Eajjim Ibn al-Gauzijaból, közölt e tekintetben is érdekes 
részleteket Goldziher Kobaknak Jeschurun oz. folyóiratában. L. IX. 26. 1. 
és a 28. s köv. 11. Ugyanott utalt a Bérűn! idézeteire is a 25. 1. 10. j.

**) Ezen idézeteket Goldziher tanár úr kivonataiból közlöm, melyeket

a fentemlített író S^L ői! ^yC- S^Lóif czímű
munkájának leideni kéziratából készített s a melyeket szíves volt rendel
kezésemre böcsátani.

*6) A pontozást itt épen úgy, mint a másik két idézetben úgy hagy
tam mint a kéziratban van.

S7) Ms. JJU>.
*8) A mint a fordításból kitűnik al-Szinhági nem irt lpjjC£-t, mert 

5y-wyJf-val fordítja, mig az alőbb sfj^jdf-val fordította s égés bizonyítása 
elvesztené erejét, ha úgy olvasná. A héberben JTVtPn áll- Hogy miképen 
írta át, nem dönthetjük e l ; lehetséges, hogy K̂ wwJ&tt irt, erre utal legalább
fordítása.

") Kinn DTD kiesett.

Digitized by



396 SGHREINBft .MÁRTON.

U* P _
Sj^Jf ajüt J u u ^ J  Íomj, |J  «Mózes pedig nem
tanította Izraél fiait, csak egy kisebb fejezetre, melynek neve 131KH 
és ez az, melyre Mózes tanította őket s ezt jelenti a tórának szava 
131 mWD aifŰ I azaz: „És felírta Mózes ezen fejezetet s megtaní
totta reá Izraél fiait/' Ez bizonyítja tehát, hogy Mózes nem adta 
Izraél fiainak csak ezt a fejezetet*. Ha szabad a pontozásból követ
keztetést vonni, s e tekintetben mindenesetre lehet, láthatjuk, hogy 
a sevának teljes hangzói jelentősége volt. A kámeczet, mint ezen
átírások tanúsítják, á-nak ejtették. A szó pontozásában a
jé fathája feltűnő, a tesdid azonban a héber dáges, a fölötti vonás

pedig a ráfe befolyása alatt jött létre. Érdekes még a és
szókban a mappik hé írása a kámecz után, a mi az átírás 

pontosságát bizonyítja.
Mindezen adatoknál azonban megbízhatóbbak az arab tör

ténetírók legklasszikusabbikának, íbn Chaldünnak átírásai. Ez a 
férfiú, a ki történelmi felfogásával oly magasra emelkedett, a kinek 
genialitása az általános felfogásban mutatkozik, megmutatja, hogy 
az ő kutatásaiban a legkisebb részlet sem kerüli el figyelmét, 
belátja, hogy a kicsiségek pontos megismerése, bármily szük
ségtelennek is lássék az, szükséges, nehogy a magasabb felfogás 
helyességét veszély fenyegesse. A bibliai neveket a legtöbb 
esetben nagy pontossággal írja á t80) s hogy a másolók által el ne 
rontassanak ^x^ó-tal, erősítéssel látja el azokat. A zavart, mely a 
bibliai nevek átírásában arab íróknál uralkodik, következőleg ma
gyarázza:81) «Ezen idegen nevek mind a taurátból vannak véve, 
melynek nyelve s héber s betűinek kiejtése általában különbözik 
az arab betűkétől. S ha aztán egyike azon betűknek két arabs betű 
közé jön, akkor az arabok egyikéhez azon két betűnek alkalmaz
zák a kiejtésben is s így eredeti voltát elveszti. Innen van aztán a 
teljes vagy csak részben álló elhajlás (aŰLof) s hogy a betű olyanná

%
lesz mint az utána következő jé vagy váv. Ezért közlik eltérően a 
szókat s ha nem, a megjelölés által történt, hogy nincs eltérés».8a)

®°) Héberül nem tudott, am int az az JuoLaJ  szóra adott etymo- 
logiából kitűnik. I. Ch. ed. Bűlak II 81. 1. ‘ J  *

31) I. Ch. 33. 1.
M) V. ö. az 5. és 108. L, a hol megjegyzi, hogy a nevek átírását nem 

adhatja meg pontosan.
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De mivel ama ia-y^-jaival nem láthatta el mind a bibliai neveket, 
azok a másolók által eltorzíttattak. Némely helytelen átírás pedig 
az arabsból nem, de a szyr vagy héberből magyarázható, mint

— fnp* De az ilyen hibák nem számosak, s a mennyiben
átírásai zsidó forrásokra mennek vissza, a héber kiejtésre nézve 
tanuságul szolgálhatnak. A mi a kámecz kiejtését illeti, nála is ta
lálkozunk az ő kiejtéssel. így az Aszá 88) névben, melyben a hamzát 
dammával kell olvasni, vagy nevében, melyet Jachonjűnak 
kell olvasni.84) Szembeállítva látjuk a kétféle kiejtést az Aminádáb 
névnél.85) Legtöbb esetben mégis l  — felel meg a kámecznek. 
Épen így írja át az á-t is, mely helyett ^  — is előfordúl, mint az 
[fr’K 86) szóban. A hosszú ó és u, mint rendesen ^’-val iratnak át. 
A mozgó sevát Ibn Chaldűn a legtöbb esetben fathával,87) a mi 
megfelel a szabályoknak, de néha kaszrával,88) sőt egyszer dam
mával írja át.89) Különösen figyelemreméltó a pontozás irPTITK szó-

M) 101. 1. ü tju u  oiif^ xJLgJf |VÓj Lwf.

M) 106.1. ÜDjüU XjóLx̂ uJI sI áa+M ĵyLdCVj)

Ü&JüU^ OS  Lm y jjj j  pJ ÍJOj+jÓjO

Ugyanazt mutatja a név is.

w) A hely érdekes, ide tesszük egészen, Mukaddima, ed. Bülák 9. 1. 

yfcü ^  Jliü j Lcol óyfo júLi
k— (JLaj  ̂ v— (JLüj^

cH  ^  (olv<

M) Jud. 12, 11. I. Chald. II. 91. xtl < ^  ^  * “■

o r  r 5 V )
37) Rendesen rövid a fatha, hosszú —

nevekben.
<C -**

' 3S) L&a* szóban, melyről így szól 105 1.
&

39j Q p snn  szóban 101. 1. ^ jüue^duo  ü l+ g* cSy*
'Íjô jÁ jo í l i ^ o  Lw így találjuk a LXX-ban
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bán, melyet szerinte y&LyLf-nak kell olvasni.40) Szyr befolyásnak

tulajdonítandó az — flQ# 41) kiejtés.
A mássalhangzók kiejtése Ibn Chaldúnnál kevés sajátosságot 

mutat. Mindig pontosság után törekszik ugyan, de ez csak akkor 
tűnik fel az átírásban, a hol az arabsban hiányzó hángról van szó. 
A K-t üjoyi sy*je-nak nevezi. Az aspirált D o -val
iratik körül, de e mellett megjegyzi »LJf ^ jo *li48)
néha azonban ^-vel is. 2 helyett g-t vagy tó-t ír s nála a mennyi
ben szövegünk romlott volta engedi, még inkább mint al-Bérűninál 
elvként lehet felállítani, hogy a g az aspirált, a ö  pedig a dágessel 
ellátott gimel jelölésére szolgál.48) Egyszer a nézben ^-val44)

írja át a gimelt. mire megjegyzi „láaJb. A 1  helyett
néha dalt, néha pedig dalt ír, de szabályt e pontban nem lehet fel
állítani. A 10 néha Jc által iratik át, mint pl. JéU Li^j-ban,45) a 
hol Jó a zá’ és dál között álló kiejtéssel bír. D helyett jjc-ot is 
szokott írni, mint pl. 46) szóban, melyet azonban ^ -n e l is

is ‘Pô oajx átírással. Ibn Chaldűn másoknál mint a
Pesit&ban.

«) 109. 1. LXX. 'Ó/ó#*?.
4l) 91. 1. Jud. 12, 9. A szyr kiejtés a LXX-tól fiigg (’Afsatauav) Ja*-

kúbínál és ^jLúxjf-nak hívják.
4S) 90.1, vagy mint a névnél Uj u .

43) így a szó elején j^-l^ — p$HJ (LXX Teosiuv

v. Páőewv 1. Frankéi az i. h. 117. 1.) n""0’ DJ73. A szóközepén ^  f-
— “UÖtTí m*8 £ ‘t Piálunk épen úgy mint Bérúninál k£. és ^ J li  —
r b f c  A b  nevekben. A hol I. Ch. a j-t írja át, megjegyzi Ha jJ í

u ) LXX Zzopúy -  an tr*
4A) 101. 1. áUí'Lw jlyy &AjUüSV sLuuO tOyZÁse <-Iaj

JfjJÍ t-Uö Á ^yJ tjo  L̂i?j oUt UdJliu ktjsy jue

4e) Abulfídá rendszeresen ywLsuLs-t ír.
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ír néha. A dágessel ellátott pen.o\i be felel meg. mint pl. \joJlj — 
JHB névben, mely nevet azonban a perzsa pével is találjuk.47) A

%
kiejtése hasonló a zá’éhoz, mit e megjegyzése mutat: y&U*aue( 
ÜÍÁa<C cLj Ls&tXxĵ  o fyb  4 H ^Lol! ^X íu^ ^  t d ̂  )

Ijíj W-LöJ XJOy+jÁA »ÜD Lftff KSJJu XajLíSu. A tP*t
néha ye-dal írja át.48)

A többi hangokat a megfelelő arab betűkkel írja át. Általá
nosságban pedig mondhatjuk, hogy IbnChaldűn a neveknek héber 
alakját tünteti fel,49) ha néha eltér is. — így tehát az arab írók 
átírásaiban eleinte a héber tulajdonneveknek szyr s közvetve görög 
kiejtését látjuk, később pedig ezen átírások az iszlám országaiban 
élő zsidók kiejtését mutatják. Általuk szintén csak annak Meg
ismeréséhez juthatunk, hogy a rokon nyelv hangjai bár kissé 
zavaró hatással is lehettek a kiejtésre, a tiszta sémi hangok iránt 
nem engedték kiveszni az érzéket s az egymáshoz hasonló hang
zású mássalhangzókat, melyeket csak a sémi nyelvek különböztet
tek meg, nem engedték összezavarni s egy hanggá összeolvadni. 
S ha a kiejtés, melyet Ibn Chaldún átírásai tükröztetnek, az észak- 
afrikai zsidóké, úgy méltán megérdemelték Ibn Ezrá dicséretét, 
melyben részesíti őket.

IV. Az ifjabb héber kiejtés.

Rövid áttekintéssel akarjuk befejezni eddigi észrevételeinket, 
hogy lássuk, mennyiben igazolja a bibliai szöveg jelenlegi különböző 
befolyások alatt álló kiejtése föltevésünket.1) A ma úgynevezett 
szefárád zsidók korán sem bírnak egészen tiszta kiejtéssel, nem

47) L. fönt 33. 1. 35. j.
iH) Pl. Még az eddig felliozottakon kívül is sok

adatot hozhatnánk fel a két hang hasonlóságára. A fi kiejtéséről az ‘Ataljá 
nevében 1. ZDMG. XXXII. 359. 1., a hol Goldziher ráutalt ezen átírásokra 
8 néhány megjegyzést is tett reájuk.

**) Egy példára utalunk még, nevére (Jud. 12,
13), melyet Ibn al-'Amid a Pesitával ^ ^ X t-n a l  ír át.
Ja‘kúblnál más (keleti) kiejtéssel alakban találjuk a nevet.

‘) L. fönt 371. s köv. 1. '
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különböztetik meg a mássalhangzókat pontosan, *) a hangzók 
kiejtésének is vannak hibái s az arabok közt élő zsidók kiejtését 
csak a jemeniek mutatják.8) Jákob Saphir adataiból, a ki kiejté
süket ismertette, csak egyet emelünk ki, hogy t. i. a dágessel ellá
tott gimelt g-nek olvassák. Ezen olvasásmód, daczára annak, hogy 
kiejtésük tiszta és még a legkisebb pontokban is a masszórétikua 
szabályoknak megfelelő, eléggé bizonyítja az arab befolyást. A mit 
ezen befolyás Száadjá korában még nem tudott elérni, az megvan 
a korunkbeli jemeni zsidóknál.

A szyrek közt élő zsidók kiejtése sok helyest mutathat fel, 
a mennyiben abból a néhány átírásból,4) mely rendelkezésünkre 
áll, Ítélni lehet. Gyakori ezekben a sevának a-val való körülírása 
s előfordul az i-nek i~be való átmenete is. Különösen az előbbi 
régi időre megy vissza. így tehát sem ezeknek, sem az arab 
zsidóknak kiejtése sem változott el annyira, mint az európaiaké. 
Eleinte a kétféle kiejtés nem nagyon különbözhetett egymástól, 5) 
de midőn az európai zsidók az itteni nyelveket elsajátították, a 
sémi hangok iránt való érzékük gyöngült s így látjuk idővel a kiej
tést megváltozni.6) Elősegítette ezt még az is, hogy nem állottak 
sem ebben, sem más tekintetben a nyelvtudomány szigorú ellen
őrzése alatt, mint az arab zsidók különösen kulturájuk virágkorá
ban. Már régibb időben halljuk a görög zsidókról,7) hogy f! és

*) L. a szefárád és askenáz zsidók kiejtése hibáinak felsorolását 
Eben ha-Sappir I 54a.

3) Eben ha-Sappir u, o. és Derenbourg, Manuel, 196. s köv. 11. Bargés 
czikke a Journal asiat 1848-iki évf. nem volt hozzáférhető.

4) Frankel-Graetz, Monatsschrift 1884. 466. 1.
*) L. az átírásokat Giidemannál, Gesohiohte des Erziehungswesens 

und dér Cultur dér Juden in Frankreich und Deutschland 38. s 275 s 
köv. 1L

•) A kiejtés romlását mutatja az is, hogy némelyek a szint és sint 
nem különböztették meg egymástól. L. Zunz. Rítus 55.1. A fr&nczia zsidók 
kiejtését a fejlődésnek egészen más stádiumában látjuk az I. Loeb által a 
Revue des Études Juives X. s köv. 11. közölt átírásokban. A mennyiben a 
szövegből következtetni lehet, Bök közös van bennök a mai német zsidók 
kiejtésével, így a fl-nak sz-e 1 vagy 3-vel való átírása. Nevezetes még a 
"f-nak z-ként való kiejtése stb.

T) Dávid Ibn Abi Zimra Döntvényei ed. Velencze I. 394. sz.
pViy o n w  p" p * ö  m(an c rro n  i S q  "nm  íp rn * "Jöö rbm 
♦pr6  ibrw h ö  nj-m Dipöa m p i r a  'nn x&a& mnnb

Digitized by LjOOQ le



BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 401

H-t nem különböztették meg. Bárminő különbségek voltak legyen 
a babyloniak és palaestinaiak között, bárminő romlása a kiejtés
nek mutatkozott légyen, nem lehet azt a későbbi változásokkal 
Összehasonlítani. Ezek hangtani törvények szerint, de nem tisztán 
a héber nyelv természetének megfelelőleg történtek. A kámecznek 
ö kiejtése, melyet annyiszor föllépni láttunk, uralkodóvá lesz 
ugyan a német zsidóknál, de nem felel meg teljesen a réginek, 
míg szefárádi zsidók az á-kiejtést következetesen keresztül viszik. 
A német zsidók ezenkívül az ö és ű hangzókat áthajlítják. A sevá 
kiejtésében való különbségek teljesen elmosódnak s csak rövid 
ik é n t ejtik ki, az aspirált és aspirátió nélküli 3 és 1  egyenlő 
kiejtéssel bír, a tű és fi, p és 3  között már régebben eltűnt a 
különbség. A czádét, hogy úgy mondjuk dissimilálják, míg az aspi
rált fl-t a D-hez hasonlóan ejtik ki. Az K és J? gutturalisok iránt 
teljesen elvész az érzék. így keletkezett egy kiejtés, mely leg- 
keveebbé nevezhető a punctatió korából való örökségnek. S ha 
még az arab zsidók kiejtésében is idegen befolyás tükröződik, mely 
azért — 8 itt csak a jemenieket értjük — nem nagyon távolítja el 
őket az eredeti kiejtéstől, úgy az úgynevezett német-lengyel kiej
tésben csak indogermán befolyásnak productumát láthatjuk.

V. ö. Szabó István Gör. Virágok 38. lap. és Pédbi János Uj M. 
Muzenm 1858.1. 305. lap. Zenon az Eleából való híres philosophus, ki 
Kr. e. 460 körül élt. A Nearohos zsarnok elleni küzdelme s borzasztó 
vége nincs historiailag megállapítva.

S c hrbin br  M árton.

Diogenes Laertiustól.
Anth. Pál. VII. 129.

Jót akarál, Zenon, megakartad a zsarnokot ölni,
Hogy rabságából fölszabadítsd Eleát.

Elfogtak s porrá töret össze mozsárban a zsarnok.
Hogy mondtam? téged? Nem, e-ak a portetemet.

P. T. E.

Philologiai Közlöny. X. 4. 27
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