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1. 1. ÁÁttekintttekint ééss
�� KKíína nna néépei/nyelvei:pei/nyelvei:

�� KKíína tna tööbbsbbséégi etnikuma gi etnikuma éés nyelve: s nyelve: hanhan
�� kb. 1,2 millikb. 1,2 milliáárd beszrd beszééllıı

�� a lakossa lakossáág mintegy 91%g mintegy 91%--aa

�� 55 hivatalosan elismert kisebbs55 hivatalosan elismert kisebbséég:g:
�� a na néépesspesséég 9%g 9%--aa

�� a nyelva nyelvéészek leszek leíírráásai alapjsai alapjáán:n:
�� 293 k293 küüllöönbnböözzıı nyelvnyelv

�� rrééggóóta tisztta tisztáázatlan kzatlan kéérdrdéés: nyelv vs. nyelvjs: nyelv vs. nyelvjáárrááss

�� 2005. 2005. éévi adatok, forrvi adatok, forráás: www.ethnologue.com/s: www.ethnologue.com/



1. 1. ÁÁttekintttekint ééss

�� KKíína nna néépei/nyelvei nyelvcsalpei/nyelvei nyelvcsaláád szerint:d szerint:
�� sinosino--tibeti nyelvek:tibeti nyelvek:

�� han (sinitikus nyelvek / nyelvjhan (sinitikus nyelvek / nyelvjáárráások)sok)

�� bbóódi/himaldi/himaláájai csoport (tibeti)jai csoport (tibeti)

�� csiang csoportcsiang csoport

�� paj csoportpaj csoport

�� lolololo--burmai csoportburmai csoport

�� hmonghmong--mien (miaomien (miao--jao) nyelvekjao) nyelvek



1. 1. ÁÁttekintttekint ééss
�� KKíína nna néépei/nyelvei nyelvcsalpei/nyelvei nyelvcsaláád szerint:d szerint:

�� altaji nyelvek:altaji nyelvek:
�� ttüürk rk nyelveknyelvek

�� mongolmongol nyelveknyelvek

�� mandzsumandzsu--tunguztunguz nyelveknyelvek

�� koreai koreai ??????

�� taitai--kadai (kamkadai (kam--thai) nyelvekthai) nyelvek
�� csuangcsuang

�� ttajaj

�� kamkam--szui (tung, szui)szui (tung, szui)

�� hlai (Hainan)hlai (Hainan)



1. 1. ÁÁttekintttekint ééss

�� valamint mvalamint méég:g:
�� egy monegy mon--khmer nyelv (wa)khmer nyelv (wa)

�� ausztronausztronééz (formz (formóózai) nyelvek (Tajvan)zai) nyelvek (Tajvan)

�� egykori (megykori (máár kihalt) nyelvek:r kihalt) nyelvek:
�� tanguttangut

�� kitajkitaj



1. 1. ÁÁttekintttekint ééss

�� íírráásbelissbeliséég:g:
�� rréégikeletgikeletőő kiterjedt kiterjedt íírráásbelissbeliséége csupge csupáán n 

nnééhháányny nyelvnek van: knyelvnek van: kíínai (kb. 3500 nai (kb. 3500 éév), v), 
tibeti (kb. 1300 tibeti (kb. 1300 éév)v), mongol (kb. 800 , mongol (kb. 800 éév)v)

�� egyes negyes néépek: ritupek: rituáális, szlis, szőők kk köörben hasznrben hasznáált lt 
íírrááss

�� a ta tööbbi nbbi néép esetp esetéében:ben:
��úúj keletj keletőő íírráásrendszer (20.sz.)srendszer (20.sz.)

��nincs sajnincs sajáát kialakult/szabvt kialakult/szabváányos nyos íírráásasa



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

forrás: STEDT



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1. k2.1. kíínainai

�� igen sok vigen sok vááltozata van (nyelvjltozata van (nyelvjáárráások? nyelvek?) sok? nyelvek?) 

�� standard vstandard vááltozat: mandarin ltozat: mandarin 

�� tipoltipolóógiailag:giailag:
�� monoszillabikusmonoszillabikus

�� izolizoláállóó

�� kkööttöött sztt szóórend (OV/VO vegyesen)rend (OV/VO vegyesen)

�� „„topiktopik””--nyelv ( ~ magyar)nyelv ( ~ magyar)

�� tontonáális nyelv: jelentlis nyelv: jelentéésmegksmegküüllöönbnbööztetztetıı dallammintdallammintáák k 
a sza szóótagokontagokon



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.1. k2.1. kíínainai

�� nagyfoknagyfokúú rréétegzettstegzettséégg
�� beszbeszéélt nyelv   lt nyelv   (3)(3)
�� klasszikus klasszikus íírott nyelv  rott nyelv  (1)(1)
�� „„ddíísztelen beszsztelen beszéédd””: az alacsony st: az alacsony stáátustusúú irodalom irodalom 

nyelve  nyelve  (2)(2)

�� ‘‘HovHováá megy a kirmegy a kir áály?ly? ’’

(1) 王 何 之? (2) 王 往 何處 去?
vang ho cse vang vang ho csu csü
király mi megy király irányul mi hely megy

(3) 國王 去 哪兒?
kuo-vang csü na-r
ország-király megy hol



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss

�� eredetileg eredetileg ideografikusideografikus (jelent(jelentééseket seket 
kkóódol), de mdol), de máárr

�� hibrid jelleghibrid jellegőő: vannak hangjel: vannak hangjelööllıı
mozzanatai ismozzanatai is

�� logografikuslogografikus (egy(egy--egy jel egy egegy jel egy egéész sz 
morfmorféémmáát/szt/szóót jelt jelööl)l)

�� morfoszillabikusmorfoszillabikus (egy (egy íírráásjegy egy jelentsjegy egy jelentéési si 
egysegysééget get éés egy szs egy szóótagnyi tagnyi 
hangterjedelmet khangterjedelmet kéépvisel)pvisel)



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss

�� hangjelhangjelööllıı íírráás:s:

�� kköözvetlen kapcsolat a zvetlen kapcsolat a 
hangalakkalhangalakkal

�� ideografikus ideografikus íírráás:s:

�� kköözvetlen kapcsolat a zvetlen kapcsolat a 
jelentjelentéésselssel

íírrááskskéépp hangalakhangalakjelentjelentééss
íírrááskskéépp jelentjelentéésshangalakhangalak



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss

�� a ka kíínai nai íírráás:s:

�� kettkettııs ks kööttııddééss

íírrááskskéépp hangalakhangalak

jelentjelentééss



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss

�� nnéégyzetbe gyzetbe íírhatrhatóó jelek, sok visszatjelek, sok visszatéérrıı elemmel elemmel 
((→→ kulcsok/gykulcsok/gyöökköök)k)

�� alapelemei: vonalapelemei: vonáások (szsok (száámuk, jellegmuk, jellegüük k éés s 
íírráássorrendjssorrendjüük is fontos)k is fontos)

�� az egyes az egyes íírráásjegyek ksjegyek köözzöött: ttt: téérkrköözz

�� DE: nincs szavakra valDE: nincs szavakra valóó tagoltagolááss
(s(sııt: a nagyobb egyst: a nagyobb egyséégekre tagolgekre tagoláás, az s, az íírráásjelek sjelek 
hasznhasznáálata is modern kori fejlemlata is modern kori fejleméény)ny)



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss

�� egy pegy péélda:lda:

永永永永



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss
�� egyetlen vonalbegyetlen vonalbóól:l:

一一一一 ‘‘egyegy’’

�� ttííz vonalbz vonalbóól:l:

梯梯梯梯 ‘‘lléétratra’’

�� 57 vonalb57 vonalbóól:l:

‘‘piangpiang--ttéésztaszta’’



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss
�� az az íírráásjegyek nsjegyek néégy fgy fıı szerkezeti tszerkezeti tíípusa:pusa:

1. egyszer1. egyszerőő ikonikus ikonikus íírráásjegyeksjegyek

pl.: pl.: 人人 ‘‘emberember’’, , 日日 ‘‘napnap’’,, 雨雨 ‘‘esesıı’’, , 目目 ‘‘szemszem’’

2. 2. indexikus indexikus íírráásjegyeksjegyek

pl.: pl.: 上上 ‘‘fentfent’’, , 下下 ‘‘lentlent’’, , 本本 ‘‘gygyöökkéérr’’



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss
�� az az íírráásjegyek nsjegyek néégy fgy fıı szerkezeti tszerkezeti tíípusa:pusa:

3. Jelent3. Jelentééskompozskompozíícicióó::

女女 ‘‘nnőő’’ 子子 ‘‘gyermekgyermek’’好好 ‘‘szeretszeret’’++

木木 ‘‘fafa’’ 林林 ‘‘ligetliget’’木木‘‘fafa’’++

林林 ligetliget’’ 木木 ‘‘fafa’’森森‘‘erderdıı’’++

日日 ‘‘napnap’’ 月月 ‘‘holdhold’’明明 ‘‘vilviláágosgos’’++



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.1.1.  a k2.1.1.  a kíínai nai íírrááss
�� az az íírráásjegyek nsjegyek néégy fgy fıı szerkezeti tszerkezeti tíípusa:pusa:

4. Hangalaki 4. Hangalaki éés jelents jelentéési elem kombinsi elem kombináácicióója:ja:

(a mai (a mai íírráásjegyksjegykéészlet 80 %szlet 80 %--a)  a)  pl.:pl.:

青 qing + 言 ‘szó’ = 請 qing ‘kér’

青 qing + 心 ‘szív’ = 情 qing ‘érzelem’

青 qing + 水 ‘víz’ = 清 qing ‘tiszta’

务 wu + 雨 ‘eső’ = 雾 wu ‘köd’

門 men + 耳 ‘fül’ = 聞 wen ‘hall’



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.2. tibeti2.2. tibeti

�� kb. 3,3 millikb. 3,3 millióó beszbeszééllıı (K(Kíínnáán beln belüül)l)

�� a Tibeti Autona Tibeti Autonóóm Rm Réégigióón kn kíívvüül Csinghaj, l Csinghaj, 
Szecsuan Szecsuan éés Js Jüünnan tartomnnan tartomáányokbannyokban

�� 3 f3 fıı vvááltozat:ltozat:
�� kköözponti (Lhzponti (Lháásza ksza köörnyrnyééki) ki) –– ez a standardez a standard

�� amdamdóóii

�� khamikhami

�� a ka köözkeletzkeletőő vvéélekedlekedééssel szemben: nincs ssel szemben: nincs 
veszveszéélyeztetett helyzetbenlyeztetett helyzetben



forrás: www.paulnoll.com



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.2. tibeti2.2. tibeti

�� tipoltipolóógiailag:giailag:
�� SOV alapszSOV alapszóórendrend

�� monoszillabikus, demonoszillabikus, de

�� flektflektáállóó

�� tontonáális (a standard vlis (a standard vááltozatban)ltozatban)

�� van ergatvan ergatíív szerkezet isv szerkezet is

�� morfolmorfolóógigiáája is jelentja is jelentııs (esetek, igeids (esetek, igeidıık)k)



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.2.  a tibeti 2.2.  a tibeti íírrááss

� saját írásuk van
� a VII. sz.-ban hozták létre, indiai 

(devanāgarī) mintára
� szótagírás, mássalhangzó-betőkbıl

� alapesetben magában foglal egy a mgh-t
� az egyéb mgh-kat mellékjelek jelölik

� grafikailag egy képzeletbeli felsı
vízszintes vonalhoz igazodik



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.2.  a tibeti 2.2.  a tibeti íírrááss

� a jelek alakját a fadúcos technikával való
nyomtathatóság határozta meg (u-csen
alakok), de

� létezik kurzív (kézírásos) változat is
� a helyesírás a IX. sz-i (klasszikus) tibeti 

nyelvi alakokat kódolja → a mai standard 
kiejtés ettıl már nagymértékben eltér
� pl. írva: bka’-rgyud, ejtve: kagyu



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.2.  a tibeti 2.2.  a tibeti íírrááss
forrás: w

w
w

.om
niglot.com

/



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.2.  a tibeti 2.2.  a tibeti íírrááss
forrás: w

w
w

.om
niglot.com

/

u-csen

kurzív



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.3. 2.3. csiangcsiang ((qiangqiang ) nyelvcsoport) nyelvcsoport

�� Szecsuan, Szecsuan, JJüünnannnan, Tibet , Tibet 

�� a nyelvtani viszonyok jela nyelvtani viszonyok jelöölléése rse réészben flektszben flektáállóó, , 
rréészben agglutinszben agglutináállóó, r, réészben szben reduplikreduplikáállóó; SOV; SOV



forrás: www.paulnoll.com



2. 2. SinoSino --tibetitibeti nyelveknyelvek

2.3. 2.3. csiangcsiang ((qiangqiang ) nyelvcsoport) nyelvcsoport

�� csiangcsiang:: ererıısen fogynak az aktsen fogynak az aktíív beszv beszééllııkk

�� kkéét ft fıı varivariááns:ns:
�� éészaki: szaki: kbkb 130.000 besz130.000 beszééllıı; ; 

�� ddééli: kb. 80.000 beszli: kb. 80.000 beszééllıı; ton; tonáális lis 



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.3. csiang (qiang) nyelvcsoport2.3. csiang (qiang) nyelvcsoport
�� erszuerszu::

�� < 10.000 besz< 10.000 beszééllıı

�� SOV, tonSOV, tonáális (3 tlis (3 tóónus), monoszillabikus morfnus), monoszillabikus morféémmáákk

�� sajsajáát ritut rituáális clis cééllúú piktografikus piktografikus íírráás (shaba): a s (shaba): a szszíínneknnek
is megkis megküüllöönbnbööztetztetıı szerepe van:szerepe van:



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.3. csiang (qiang) nyelvcsoport2.3. csiang (qiang) nyelvcsoport

�� pumi:pumi:
�� kb. 50.000 beszkb. 50.000 beszééllıı
�� tontonáális (2lis (2––3 t3 tóónus); SOV; az nus); SOV; az éészaki szaki 

vvááltozatban sok a tibeti,a dltozatban sok a tibeti,a dééliben a kliben a kíínai nai 
jjöövevvevéénysznyszóó

�� rGjalrong:rGjalrong:
�� kb. 80.000 beszkb. 80.000 beszééllıı, er, erııs nyelvi s nyelvi 

identitidentitáástudattalstudattal
�� SOV, nem tonSOV, nem tonáális; szerkezetlis; szerkezetéében nagyon ben nagyon 

kköözel zel ááll a tibetihezll a tibetihez



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� DNyDNy--KKíína: Jna: Jüünnan, Szecsuan, Kuanghszinnan, Szecsuan, Kuanghszi

�� alapvetalapvetıı kköözzöös tulajdonss tulajdonsáágaik:gaik:
�� szigorszigorúúan monoszillabikus morfan monoszillabikus morféémmáákk

�� ritka a mshritka a msh--torltorlóóddáás s éés a szs a szóótagztagzáárróó mshmsh

�� komplex tonkomplex tonáális rendszereklis rendszerek

�� ffıı morfolmorfolóógiai eszkgiai eszkööz: z: öösszetsszetéételtel



forrás: www.paulnoll.com



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� ji (ji (éészaki lolo):szaki lolo):
�� hagyomhagyomáányosan ernyosan erııs s 

identitidentitáástudatstudat
�� kb. 5 millikb. 5 millióó beszbeszééllıı; 6 f; 6 fıı

nyelvjnyelvjáárrááss
�� bonyolult mshbonyolult msh-- ÉÉS mghS mgh--

rendszer, tonrendszer, tonáális (3lis (3––7 7 
ttóónus);nus);

�� SOV; gazdag fSOV; gazdag fıınnéévi vi 
osztosztáályozlyozóószszóó--rendszerrendszer

forrás: STEDT



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� ji (ji (éészaki lolo):szaki lolo):

�� > 500 > 500 ééves sajves sajáát logografikus t logografikus íírráás, kb. 8s, kb. 8––
10 ezer jellel10 ezer jellel

�� 1974 1974 óóta: ta: „„hivataloshivatalos”” szillabikus szillabikus íírráás, kb. s, kb. 
800 jellel800 jellel

forrás: ancientscripts.com

forrás: ancientscripts.com



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� nahszi (monahszi (mo--szo):szo):

�� kb. 300.000 beszkb. 300.000 beszééllıı; k; kéét t 
ffıı nyelvjnyelvjáárráás; ers; erııs nyelvi s nyelvi 
identitidentitáástudatstudat

�� komplex mshkomplex msh--rendszer, rendszer, 
tontonáális (4lis (4––5 t5 tóónus); SOVnus); SOV

forrás: STEDT



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� nahszi (monahszi (mo--szo): szo): kkéétftfééle le íírráás:s:
� komplex ideografikus írás (dongba – rituális 

eredető/célú, mnemonikus, nem a nyelvet 
kódolja ), kb. 1400 jel, a XIII. sz. óta

� szillabikus írás (geba – szintén rituális; nincs 
standard, sok az egyediség)



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.4. lolo2.4. lolo --burmai nyelvcsoportburmai nyelvcsoport

�� hani:hani:
�� kb. 500.000 beszkb. 500.000 beszééllıı; 3 f; 3 fıı nyelvjnyelvjáárráás; ers; erııs s 

nyelvi identitnyelvi identitáástudatstudat
�� tontonáális (3 tlis (3 tóónus); SOVnus); SOV

�� liszu:liszu:
�� kb. 600.000 beszkb. 600.000 beszééllıı; er; erııs nyelvi s nyelvi 

identitidentitáástudatstudat
�� tontonáális (4 tlis (4 tóónus); SOVnus); SOV
�� hhááromfromfééle le íírráásrendszer (ksrendszer (kéét latinbett latinbetőős s 

alfabetikus, egy szillabikus)alfabetikus, egy szillabikus)



2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.5. paj nyelvcsoport2.5. paj nyelvcsoport

�� –– ÉÉNyNy--JJüünnannnan

�� –– ererıısen elsinizsen elsinizáállóódott dott 
(pl.: SVO)(pl.: SVO)





2. Sino2. Sino --tibeti nyelvektibeti nyelvek

2.5. paj nyelvcsoport2.5. paj nyelvcsoport

�� paj:paj:
� kb. 1,2 millió beszélı; három fı nyelvjárás; 

erıs nyelvi identitástudat
� tonális nyelv (5–8 tónus), igen gazdag mgh-

rendszerrel
� a szókészlet 60%-a kínai eredető; a 

morfémák csaknem mind monoszillabikusak
� volt saját rituális célú írás (bowen, a kínai írás 

alapján), de sosem volt széleskörő
használatban



3. Hmong3. Hmong --mien (miaomien (miao --jao) nyelvekjao) nyelvek

�� hmong (miao), mien (jao), hohmong (miao), mien (jao), ho--nte (she)nte (she)

�� igen szigen széétsztszóórtan, diaszporikusan rtan, diaszporikusan ééllıı
nnéépek (Hunantpek (Hunantóól Kl Köözzéépp--ThaifThaifööldig)ldig)

�� tipoltipolóógiailag: monoszillabikus, analitikus, giailag: monoszillabikus, analitikus, 
tontonáális, SVO nyelvek; a tai nyelvekhez lis, SVO nyelvek; a tai nyelvekhez 
áállnak kllnak köözelzel





3. Hmong3. Hmong --mien (miaomien (miao --jao) nyelvekjao) nyelvek

�� hmong:hmong:

�� kb. 7 millikb. 7 millióó beszbeszééllıı (K(Kíínnáán beln belüül), szl), száámos mos 
nyelvjnyelvjáárrááss

�� igen bonyolult mshigen bonyolult msh--rendszer, 5rendszer, 5––7 t7 tóónusnus

�� kkéétftfééle le íírráás:s:
�� KKíínnáában: Pollard miao ban: Pollard miao áábbééccéé (sz(szóótagtagíírráás: mshs: msh--

jelek + mgh melljelek + mgh melléékjelek, tkjelek, tóónust is jelnust is jelöölve)lve)

�� Laosz, ThaifLaosz, Thaifööld: ld: pahaw hmongpahaw hmong, vagy thai , vagy thai íírrááss



3. Hmong3. Hmong --mien (miaomien (miao --jao) nyelvekjao) nyelvek

�� hmong:hmong:
�� Pollard:Pollard:

�� pahawh: pahawh: 

forrás: worldscriptures.org/

forrás: www.omniglot.com/



3. Hmong3. Hmong --mien (miaomien (miao --jao) nyelvekjao) nyelvek

�� mien:mien:
�� kb. 2,6 millikb. 2,6 millióó beszbeszééllıı (K(Kíínnáán beln belüül)l)

�� viszonylag csekviszonylag csekéély nyelvjly nyelvjáárráási ksi küüllöönbsnbséégekgek

�� hoho--nte:nte:
�� a kb. 700.000 hoa kb. 700.000 ho--nte nemzetisnte nemzetisééggőőbbııl l alig alig 

10001000 beszbeszééli mli máár csak a nyelvetr csak a nyelvet

�� a hmonghoz ka hmonghoz köözelebb zelebb ááll, mint a mienhezll, mint a mienhez



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

�� KKíínnáán beln belüül elsl elsıısorban Kuangtung, sorban Kuangtung, 
Kuanghszi, Kujcsou Kuanghszi, Kujcsou éés Hajnan s Hajnan 
tartomtartomáányokban nyokban 

�� mind tonmind tonáális nyelvlis nyelv





4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.1. Csuang4.1. Csuang --tai altai al áágg

�� csuang:csuang:
� a legnagyobb lélekszámú nemzetiség 

Kínában, kb. 15,5 millió fı, igen erıs nyelvi 
identitástudattal

� két fı változat: északi, déli (az elıbbi az 
egységesebb, ez a „standard” is)

� tonális (6–8 tónus); erısen izoláló SVO nyelv
� a kb. 2,5 milliós pujei nemzetiség nyelve is a 

csuang egy változata



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.1. Csuang4.1. Csuang --tai altai al áágg

�� csuang:csuang:
� ma hivatalosan egy latinbetős alapú ábécét 

használnak, de
� volt/van saját logografikus írásrendszerük: 

saw-ndip (>1000 éves?), a kínai íráson 
alapszik

‘gyermek’ + ‘madár’ + ‘kacsa’ = kiskacsa



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.1. Csuang4.1. Csuang --tai altai al áágg

�� taj (dai):taj (dai):
� kb. 350.000 beszélı (Kínán belül), Jünnan 

tart. déli részén
� három fı változat (taj lü, taj nüa, taj dam)
� tonális, SVO nyelv
� a Kínán kívüli tajok egy 

a thai íráshoz hasonló
ábécét használnak

forrás: flickr.com



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.2. Hlai al4.2. Hlai al áágg

�� hlai (li):hlai (li):
� kb. 700 ezer beszélı, Hajnan 

tartományban
� SVO nyelv(ek?); 

nagyon erıs kínai 
hatásokkal

forrás: w
w

w
.hainanhotels.travel 



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.3. Kam4.3. Kam --sszzui alui al áágg

�� kam (tung):kam (tung):
� kb. 1,5 millió beszélı, Kujcsou, Hunan és 

Kuanghszi tartományokban
� két fı változat (északi, déli)
� tonális (6–9 tónus); SVO
� nincs saját írásrendszer; nyelvi 

identitástudatuk mérsékelt



4. Tai4. Tai--kadai (kamkadai (kam --thai) nyelvekthai) nyelvek

4.3. Kam4.3. Kam --szui alszui al áágg

�� szui:szui:
� kb. 200 ezer beszélı, Kujcsou tart.-ban, 

erıs nyelvi identitástudattal
� extrém msh-rendszer 

(71-féle msh!); 
tonális (8 tónus); SVO

� saját piktografikus 
írás (már alig ismerik)

forrás: W
ikipedia



5. Mon5. Mon --khmer nyelvekkhmer nyelvek

�� wa:wa:
�Kínán belül Dél-Jünnanban, kb. 300 

ezer beszélı
�elszigetelten élı fejvadász törzs
�kevéssé leírt nyelv – nem tonális; 

SVO~VSO
�saját írásuk nincs



6.  6.  AltajiAltaji nyelveknyelvek

�� ttöörröökk--ttüürk nyelvekrk nyelvek

�� mongol nyelvekmongol nyelvek

�� mandzsumandzsu--tunguz nyelvektunguz nyelvek



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.1.  A keleti t6.1.  A keleti t üürk nyelvekrk nyelvek

�� ttüürk rk ııshaza:shaza: vhol a mai afgán-tadzsik-
kirgiz-kazah-kínai határrégióban lehetett

�� ÉÉNyNy--KKíínnáábanban hét államilag elismert türk 
kisebbség él: kazah, kirgiz, tatár, üzbég, 
ujgur, jugur, szalár





6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.1.  A keleti t6.1.  A keleti t üürk nyelvekrk nyelvek

�� ujgur:ujgur:
�� kb. kb. 88,,44 millimillióó beszbeszééllıı KKíínnáán beln belüül, Hszincsiang l, Hszincsiang 

tartomtartomáánybannyban
�� kiemelkedkiemelkedııen eren erııs a s a 

nyelvi (nyelvi (éés politikai) s politikai) 
identitidentitáástudatstudat

�� a mai hszincsiangi ujgur a csagata mai hszincsiangi ujgur a csagatááj tj töörröök nyelv k nyelv 
„„leszleszáármazottjarmazottja””, m, máás ks köörnyrnyéékbeli nyelvek kbeli nyelvek 
(Hotan, Turpan, Hami r(Hotan, Turpan, Hami réégigióójjáában) ban) 
szubsztrszubsztráátumtumáávalval

forrás: theorientalcaravan.com
 



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.1.  A keleti t6.1.  A keleti t üürk nyelvekrk nyelvek

�� ujgur: ujgur: SOV, agglutináló
�� szszóókincs:kincs: türk alapú, sok 

perzsa, orosz és kínai 
jövevényszóval

� egykor saját alfabetikus 
íírráásasa volt, a szogd írás alapján 

� ma többféle írás van haszná-
latban: kona-jezik (perzsa/arab), 
latinbetős, cirillbetős

forrás: http://blogs.princeton.edu/pia/personal/xinjiang/history/



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.2.  A mongol nyelvek6.2.  A mongol nyelvek
�� mongol:  mongol:  Kínán belül kb. 3,8 millió beszélı (Belsı-Mongólia, 

Kanszu, Csinghaj, Liaoning)
� 5 fı változat Kínában: halha, burját, délmongol,ojrat, sirongol

forrás: W
ikipedia



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.2.  A mongol nyelvek6.2.  A mongol nyelvek
�� mongol:mongol:
� agglutináló, SOV nyelv; mgh-harmónia
� Kínán belül külön ‘standard’: délmongol (ordoszi, csahar)

� írásbeliség:
� az ujgur íráson alapuló hangjelölı írás (Kínában ma ez a 

standard); több változata alakult ki (galik, ojrat, burját)
� hPags-pa írás
� modern cirillbetős rendszer



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.2.  A mongol nyelvek6.2.  A mongol nyelvek
�� ujgur alapujgur alapúú íírráás:s:
� kurzív jellegő
� a hangok jelei szóképekbe állnak 

össze
� függıleges írásirány, sorok: balról 

jobbra
(„90º-kal elforgatott arab/perzsa 
írás”)

forrás: w
w

w
.om

niglot.com
/



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.2.  A mongol nyelvek6.2.  A mongol nyelvek

�� hPagshPags--pa pa íírráás:s:
� egy szerzetes alkotta meg, a 

mongol, a kínai és a tibeti 
nyelv lejegyzésére a XIII. sz.-
ban

� a tibetihez hasonló jellegő
hangjelölı írás, de függıleges 
irányú

� a XIV. sz. óta nemigen volt 
használatban

forrás: www.chinaknowledge.de/



6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.3.  A mandzsu6.3.  A mandzsu --tunguz nyelvektunguz nyelvek
�� KKíínnáában:ban:
� mandzsuk (korábbi nevükön: dzsürcsik)

� ma is nagy létszámú etnikum (~ 6 millió fı), 
� de már alig beszélik eredeti nyelvüket

� szibék (~ 30 ezer beszélı)

� kisebb tunguz népek (nanai, evenki) töredékei

� fıleg Hejlungcsiang és Hszincsiang 
tartományokban

� agglutináló SOV nyelvek, jellemzı a mgh-
harmónia





6. Altaji6. Altaji nyelveknyelvek

6.3.  A mandzsu6.3.  A mandzsu --tunguz nyelvektunguz nyelvek
� dzsürcsi írás: a kínai 

alapú kitaj írás alapján
� XII.-XIII. sz.
� nincs teljesen megfejtve
� vegyes rendszer 

(ideogrammák + 
fonogrammák)

� mandzsu írás: a 
mongol írás alapján
� XVII. sz. elejétıl
� a szibe írás is ebbıl 

származik forrás: Wikipedia



7. Form7. Form óózai nyelvekzai nyelvek

� Tajvan szigetének ıslakosai (az 
összlakosság ~ 2%-a; kb. 300.000 
beszélı)

� eredetileg mintegy 25 nyelv, amibıl mára 
kb. 10 maradt meg

� nyolc fı csoport: atajal, bunun, kelet-
formózai (amisz, baszaj, kavalan, sziraja), 
pajvan, pujuma, rukaj, cou, szidik

� nagy a belsı (dialektális) sokféleség



7. Form7. Form óózai nyelvekzai nyelvek

forrás: flickr.com

forrás. W
ikipedia



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

�� a ta töörtrtéénelem sornelem soráán igen sok nn igen sok néép p éélt a klt a kíínai nai 
civilizcivilizáácicióó terterüületletéén/szomszn/szomszéédsdsáággáában, DEban, DE

�� kevkevéésnek lett regisztrsnek lett regisztráálva a nyelve,lva a nyelve,

�� elselsıısorban azoksorban azokéé, akik saj, akik sajáát t íírráással ssal 
rendelkeztekrendelkeztek

�� →→ tangutok, kitajoktangutok, kitajok



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

88.1. Tangut.1. Tangut

� egykori TB-nyelv; a tangut (hszi-hszia) 
birodalom nyelve (XI.–XIII. sz.)

� saját, a kínai írás alapján konstruált 
logografikus írás (bár a tibeti írást is 
használták), melyet igen nehezen fejtenek 
meg

‘víz’ + ‘föld’ = ‘sár’



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

88.1. Tangut.1. Tangut

� a nyelv a tangut birodalom bukása után még 
évszázadokig használatban volt (legkésıbbi 
fennmaradt emlék: 1502, egy buddhista 
szútratöredék)

� rekonstruált hangrendszere szótagalapú, tonális 
(2 tónus), bonyolult msh-rendszer, de kevésféle 
mgh

� az írásos emlékek alapján is lassan halad a 
nyelv feltárása (morfológiai rendszere részben, 
szintaxisa alig van feltárva)



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

88.2. Kitaj.2. Kitaj

� nomád nép, a IV. sz.-ban jelentek meg 
Kína északi határain; a X.–XI. sz-ban 
birodalmuk Észak-Kína nagyrészét uralta 
(Liao-dinasztia)

� a nyelv vélhetıen a mongol rokona, 
erısen poliszillabikus

� kétféle írásuk volt:



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

88.2. Kitaj.2. Kitaj

� „nagy írás” – logografikus, a kínai alapján: 
forrás: ancientscripts.com



8. Egykori, m8. Egykori, m áár kihalt nyelvekr kihalt nyelvek

88.2. .2. KitajKitaj

� „kis írás” – egy 
Diela nevő X.sz.-i
szerzetestıl: 
logografikus–
szillabikus–
alfabetikus
keverék

forrás: ancientscripts.com



9. Z9. Záárróó
ááttekinttekin --

ttééss



AjAj áánlott olvasnivalnlott olvasnival óó

�� Ramsey, S. R. (1987). Ramsey, S. R. (1987). The languages of The languages of 
ChinaChina. Princeton, N.J.: Princeton . Princeton, N.J.: Princeton 
University Press.University Press.

�� SinoSino--Tibetan Etymological Dictionary and Tibetan Etymological Dictionary and 
ThesaurusThesaurus projekt (J. A. Matisoff, projekt (J. A. Matisoff, 
UCBerkeley): UCBerkeley): 
http://stedt.berkeley.edu/index.htmlhttp://stedt.berkeley.edu/index.html

�� http://www.ethonologue.com/http://www.ethonologue.com/
�� http://www.omniglot.com/http://www.omniglot.com/
�� http://ancientscripts.com/http://ancientscripts.com/



KKööszszöönnööm a m a 

figyelmet!figyelmet!


