A magyar nyelv eredete és rokonsága
Javasolt feldolgozási idő: 60 perc
Az Uralonet az uráli nyelvek szavait és a visszafejtett alapnyelvi szavakat
tartalmazó adatbázis. Ebből kell keresned az alábbi feladatokhoz.
Az oldal kezelése: A második keresőrészt kell lenyitnod, a „Keresés az egyes
(leány)nyelvi adatok között” feliratút. Ott kattints rá az adott nyelvre, ezzel
kilistázódnak a szavak ábécérendben, ha az oldalon nem találod a keresett
szót, lapoznod kell. Az adott oldalon belül a szó megkeresésére a böngésző
„Keresés a lapon” funkciója, vagyis a CTRL+F billentyűkombináció is bevethető.
A megfelelő szón kattintva megkapod a szó rokonnyelvi alakjait. A furcsa
karaktereken ne lepődj meg, e fonetikus jelek olyan hangokat jelölnek, amelyek
a magyarban hiányoznak vagy ritkán fordulnak elő. Az ejtést úgy olvasd,
mintha németül vagy angolul lenne, az s sz-t jelent. A jelentéseket egy ismert
nyelven, itt németül adják meg. Legfelül láthatod az alapnyelvi alakot, az „U” az
uráli, a „FU” a finnugor, az „Ug” az ugor alakot jelenti. Az egyes nyelvek nevei
azért vannak megkettőzve, mert a régebbi elnevezéseken is említik őket.
Az oldalt a következő linkre kattintva érheted el: www.uralonet.nytud.hu
A következő feladatok eredményeit mindig egész mondatokban foglald össze!
Hivatkozz példákra a rokon nyelvekből, idézd az alapnyelvi alakot, és állapítsd meg,
melyik nyelv őrizte meg legeredetibben az alapnyelvi alakokat! Végül: melyik nyelv
szóalakja áll a legközelebb a magyarhoz?
1. Nézd meg a következő magyar szavak rokon nyelvi alakjait: hal (ige), hal (fn), hall,
háló. Mit tapasztalsz, miben és miért más a magyar alak?
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2. Ilyen adataid vannak:
finn neljä= magyar négy
finn jalka = magyar gyalog
magyar: jön~ gyön
Milyen következtetést tudsz levonni belőlük?

3. Nézz utána a hab és az eb szónak. Mi változott a szóalakon?

4. Keresd meg a számokat egytől tízig, a húszat és a százat! Milyen
következtetéseket tudsz levonni? A kilencnél érdekes jelentéseket találsz, miket?
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5. Az egyes szóalakokhoz számtalan okból egyéb jelentések tapadnak, sok
különleges és érdekes esetet eredményezve. Nézz utána ezeknek a szavaknak:
messze, mogyoró, vad, orr
messze

mogyoró

vad

orr
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