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I. A nyelvrokonság fogalma 

1. Mikor beszélhetünk nyelvrokonságról? 

 

 
 

2. Miért fejlődtek ki önálló nyelvek az alapnyelvből? 

 

 

Például: 

 történelmi és társadalmi változások, 

 térbeli eltávolodás. 

3. Hogyan állapítható meg a nyelvrokonság? 

 

 

 Az összehasonlító nyelvtudomány felkutatta, megállapította a világ nyelveinek 

rokonságrendszerét. 

 A világ nyelveit eredetük alapján nyelvcsaládokra osztották. 

 

 

II. Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei 

1. Melyek az összehasonlító nyelvtudomány módszerei? 

 A nyelvemléktelen kor állapotát a  

 történeti-összehasonlító módszerrel és 

 a jövevényszavak segítségével vizsgálják. 

 Kb. a 10. századtól a magyar nyelvemlékek vizsgálatával lehet kimutatni a magyar nyelv 

változásának történetét. 

Nyelvrokonságról akkor beszélhetünk, ha az egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek között 

kimutatható a közös eredet. 

 

Többféle oka lehet az önálló fejlődésnek. 

A nyelvrokonság tudományos módszerekkel mutatható ki. A nyelvészet egyik ága, az 

összehasonlító nyelvtudomány foglalkozik ezzel a területtel. 
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III. Nem bizonyító erejű hasonlóságok 

Mely hasonlóságokat nem tekinthetjük a nyelvrokonság bizonyítékainak? 

 

Az alábbi esetek nem bizonyítékai a nyelvrokonságnak: 

 Az egyes nyelvek szavai között lehetnek véletlen hangzásbeli egyezések, hasonlóságok. 

 A hangutánzó szavak ikonikusak, kapcsolatot mutatnak a valósággal, ezért az egyes 

nyelvekben előfordulhatnak hasonlóságok (pl. német Kukuck  magyar kakukk). 

 A gyermeknyelvi szavak hasonlóságot mutatnak. Ennek oka az, hogy a gyermekek a 

beszéd elsajátítása során kezdetben csak kevés hangot képesek kiejteni (pl. papa, mama). 

 Az együttélés, az egyes népek közötti kapcsolatok következménye lehet a szókölcsönzés 

(pl. latin schola  magyar iskola). 

 Vannak ún. nyelvi egyetemlegességek (univerzálék), azaz minden nyelvre jellemző 

sajátosságok (pl. minden nyelvnek van hangzórendszere).  

 

 

 

IV. A nyelvrokonság bizonyítékai 

1. Melyek a nyelvrokonság bizonyítékai? 

 Az alapszókincs megfelelései. 

 A rokon szavak jelentéskörének hasonlósága. 

 A nyelvtani sajátosságok hasonlósága (alaktani, mondattani hasonlóságok). 

 Szabályos hangmegfelelések. 

 Más tudományok bizonyítékai. 

2. Mit jelent az alapszókincs közös jellege? 

 

 
 

Ez a rész még évezredek múltán is őrzi az eredeti elemeket. Tehát ha két vagy több nyelv között 

találunk alapszókincsbeli egyezést, az a nyelvrokonság jele. 

Az alapszókincs nem változik az idők folyamán.  



 

 

A NYELVROKONSÁG KUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI 

03. 

4 

3. Mely területek tartozhatnak az alapszókincs megfeleléseibe? 

 A névmások, 

 a számnevek, 

 a mennyiségek, 

 a testrészek nevei, 

 a természeti jelenségek nevei, 

 a rokonsági fokok szavai, 

 az őshonos növények és állatok nevei, 

 az életkörülmények szavai (lakás, ruházat, táplálkozás stb.), 

 az elemi cselekvések, érzékelés, valamint 

 a tulajdonságokat jelölő szavak. 

4. Mikor válik a nyelvrokonság bizonyítékává a rokon szavak jelentéskörének 

hasonlósága? 

 

 
 

Pl. a finn käsi, magyar kéz – a jelentéskör megegyezik. 

 

5. A nyelvtani sajátosságok hasonlósága (alaktani, mondattani hasonlóságok) miért 

lehetnek a nyelvrokonság bizonyítékai? 

 

 
 

6. A hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek miért lehetnek a nyelvrokonság 

bizonyítékai? 

 

 
 

7. Milyen tudományok bizonyítékai támaszthatják alá a nyelvrokonságot? 

 

 

A rokon szavak jelentéskörének hasonlósága akkor bizonyítéka a nyelvrokonságnak, ha a 

jelentéskör megegyezik, illetve a jelentések levezethetők. 

Az alaktani és mondattani sajátosságok többsége állandóbb jellegű, mint a szókincs, 

kevésbé változik az idők folyamán. 

A hangszerkezeti sajátosságok is ellenállnak a változásnak, illetve nagyon lassan 

változnak. 

 

Sokféle tudomány kutatási eredményei támaszthatják alá a nyelvrokonságot. Segítik az 

egyes őshazák, a vándorlás és az életmód megismerését. 
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Ilyen például: 

 az antropológia (embertan), 

 a botanika (növénytan), 

 a genetika (örökléstan), 

 a meteorológia (az időjárási folyamatokkal és előrejelzésekkel foglalkozó tudomány), 

  történettudomány, 

 a régészet, 

 a néprajz. 

 

 

 

V. A magyar nyelv uráli-finnugor nyelvrokonságának 

bizonyítékai 

1. Mely nyelvekkel rokon a magyar nyelv? 

 

 

 Legközelebbi rokonaink a vogulok (manysik) és osztjákok (hantik).  

 Napjainkban az Ob folyó vidékén élő, kis létszámú, kiveszőben lévő népcsoportok. 

2. Melyek az uráli-finnugor nyelvrokonság bizonyítékai? 

 

 

a) névmások (én, te; ki, mi; ez, az stb.) 

b) rokonsági fok (atya, anya, meny, vő stb.) 

c) testrészek (pl. szem, fül, száj stb.) 

d) elemi cselekvések (lesz, él, hal, mond, hall, néz stb.) 

e) természeti jelenségek, (ég, menny, világ, ősz, tél, víz, jég, hó stb.)  

f) tárgyak nevei (ház, kés, nyíl stb.) 

g) egyszerű számok (1, 2, 3… 10 stb.) 

A mai – hivatalos, tényekkel alátámasztott – álláspont szerint a magyar nyelv az uráli 

nyelvcsalád finnugor nyelvcsoportjának ugor ágához tartozik. 

 

Az alapszókincs egyezése  
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 Ez az egyik legerőteljesebb bizonyítéka a nyelvrokonságnak. 

 Ilyen például a finn nyelv szókezdő k hangja, mely a magyarban a h hangnak felel meg (finn: 

kala – magyar: hala, hal; finn: kota – magyar: hota, hot, hoz, ház – a magyarban idővel a 

szóvégi magánhangzó is lekopott). 

 

 
 

A toldalékok agglutináló (ragasztó) használata, azaz a szótőhöz illesztése 

a) birtokos személyjelezés (finnugor: -m, -t, -s; magyar: -m, -d, -a -e -ja -je (házam, házad, 

háza, anyám, anyád, anyja stb. mordvin: kudo=ház, kudom=házam); 

b) „k” többesjel (pl. mordvin: kudomok = házaim); 

c) határozóragok (pl. finnugor: -n, -t, -tt); 

d) igeragozásban a személyragok használata; 

e) igeidők, módjelek alkalmazása; 

f) a melléknevek fokozásának jele: a „bb”; 

g) a nyelvtani nemek hiánya. 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-6960-3, 30-

37. o. 

2. Balázs Géza – Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 12. 

évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. ISBN 963-19-4476-X, 36-38. o. 

3. Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv IV. – 12. Osztálynak. Pedellus Kft., 1997.  ISBN 963 8397 31 4, 

6-7. o. 

 

 

 

Szabályos hangmegfelelések 

Nyelvtani eszközkészlet  
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Feleletterv 

 

 

 

 

 

 

 uráli nyelvcsalád 

 finnugor nyelvcsoport 

 ugor ága 

o vogulok 

o osztjákok 

 

 

 

 véletlen egyezések 

 hangutánzó szavak 

egyezése 

 gyermeknyelvi szavak 

 szókölcsönzések 

 nyelvi univerzálék                                              

 alapszókincs egyezése 

 szó jelentéskör egyezése 

 nyelvtani egyezések 

(alaktani, mondattani) 

 szabályos hangmegfelelések 

 egyéb tudományok 

bizonyítékai 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Emelt szint Segédanyag 

TÉMAKÖR A magyar nyelv története 

TANANYAG CÍME A nyelvrokonság kutatásának módszerei (ábra, feladat) 

NYELVROKONSÁG 

fogalma, okai, módszere összehasonlító nyelvtudomány magyar nyelvrokonság 

nem bizonyító erejű bizonyító erejű 
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Feladat 

„Pözsög a Szentírás mindenféle magyar nevektől: Mózes, Simon, Áron. De akár Ádám, aki mint a 

neve is mutatja, Adám (tudniillik almát Évának). Vagy Babilon, ami nem más, mint Bábolna, 

Karthágó pedig Kard-hágó, Ilion (Trója görög neve) tulajdonképpen Ilonka-vár, és végül Stockholm 

is magyar eredetű, mert előzőleg Istókhalma volt.” (Horváth István) 

 

Vizsgálja meg a fenti idézetet, mely Horváth István történész 1825-ben megjelent 

művében (Rajzolatok a magyar nép történetéből) szerepel. Miért nem elégségesek az 

általa felhozott érvek a magyar nyelv héberrel való rokonságának bizonyítására? Miért 

hatnak komikusan ezek az érvek? 

 

Megoldás 

Lehetséges tartalmak: 

 véletlen egyezések bármely nyelvek között lehetnek; 

 a szerző csak kijelent, de nem bizonyít; 

 az idézetben nem szerepelnek tudományos érvek, levezetések; 

 nem a magyar nyelvből kerültek magyar nevek a Bibliába, hanem fordítva: a bibliai nevek 

alapján adtak nevet a magyar emberek gyermekeiknek; 

 a magyarázatok nevetségesek, erőltetettek („Adám - tudniillik almát Évának”); 

 a szerző a mindenáron azt az álláspontot akarja erőltetni, hogy a magyar nevek ószövetségi 

eredetűek, helyneveink pedig az ókori nagy országokkal, birodalmakkal kapcsolatosak; 

 úgy tünteti fel, mintha a nagy ókori államok, birodalmak a magyarból kölcsönözték volna 

helyneveiket, ez a magyarázat nem felel meg a történelmi valóságnak sem; 

 semmi nem bizonyítja, hogy a magyar lenne az ősnyelv, amelyből a többi nyelv származik a 

világon; 

 bármely egyéb, elfogadható érv. 
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TIPP! 

Diák Mentor 

Nézd meg a nyelvtankönyvben az uráli-

finnugor nyelvcsalád ágrajzát! 

Csak tájékozódás céljából, nem 

megtanulandó! 

Ajánlott médiaelem: 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvrokonsag 

FONTOS FOGALMAK 

 ősnyelv, alapnyelv 

 összehasonlító nyelvtudomány 

 nyelvcsalád 

 jövevényszó 

 nyelvemlék 

 véletlen egyezés 

 hangutánzó szó 

 gyermeknyelvi szó 

 szókölcsönzés 

 nyelvi univerzálék 

 jelentéskör 

 hangszerkezet 

 néprajz, régészet, antropológia, meteorológia, botanika, genetika 

 uráli nyelvcsalád 

 finnugor nyelvcsoport 

 ugor ág 

 

 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvrokonsag
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Tippek diákoknak az emelt szintű nyelvtan érettségi tételek 

kidolgozásához 

Honnan meríts? 

Érettségi.com 

http://erettsegi.com/nyelvtan/ 

Eduline 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/13/Kidolgozott_erettsegi_tetelek_nyelvtanbol_D0R318 

Sulinet 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/magyar-nyelv-erettsegi-tetelek 

Spira Veronika segédanyagai 

http://www.spiraveronika.hu/szo_erettsegi.pdf 

 

Honnan meríts? 

Nyelvészeti cikkek 

http://www.nytud.hu/portal/folyo.html 

Magyar Nyelv 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/ 

Magyar Nyelvőr 

http://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htm 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Források (nyelvtan) 

http://erettsegi.com/nyelvtan/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/13/Kidolgozott_erettsegi_tetelek_nyelvtanbol_D0R318
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/magyar-nyelv-erettsegi-tetelek
http://www.spiraveronika.hu/szo_erettsegi.pdf
http://www.nytud.hu/portal/folyo.html
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/
http://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htm
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Tippek az emelt szintű nyelvtan érettségi tételek 

kidolgozásához 

Honnan merítsen a tanuló a nyelvtan tétel összeállításánál? 

Érettségi.com 

http://erettsegi.com/nyelvtan/ 

Eduline 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/13/Kidolgozott_erettsegi_tetelek_nyelvtanbol_D0R318 

Sulinet 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/magyar-nyelv-erettsegi-tetelek 

Spira Veronika segédanyagai 

http://www.spiraveronika.hu/szo_erettsegi.pdf 

 

További segédanyagok 

Szinonimaszótár 

http://szinonimaszotar.hu/ 

Ingyenes magyar helyesírási szótár 

http://www.xn--helyesrs-fza2j.hu/ 

Helyesírási tanácsadó portál 

http://helyesiras.mta.hu/ 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Tanulásmódszertan 

TANANYAG CÍME Források (nyelvtan) 

http://erettsegi.com/nyelvtan/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/13/Kidolgozott_erettsegi_tetelek_nyelvtanbol_D0R318
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/magyar-nyelv-erettsegi-tetelek
http://www.spiraveronika.hu/szo_erettsegi.pdf
http://szinonimaszotar.hu/
http://www.helyesírás.hu/
http://helyesiras.mta.hu/

