
Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar  
nyelvő olvasatába   

alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései 
 
 
 

 
   A kérdések a 2009 szeptember-októberben tartott elıadások alapgondolatait ölelik át. 
Kérem, kérdésenként jelölje meg a helyes választ. Találkozik két olyan kérdéssel is, melyre 
több helyes válasz adható. Felismeri-e azokat?  
Hat kérdésre adott helyes válaszát a megfelelt osztályzattal értékelem. Magasabb (jól~, ill. 
kiválóan megfelelt) osztályzat eléréséhez a kifejtésként jelzett 11.) és 12.) kérdések megoldása 
is szükséges.  
Jó fejtörést kívánok, baráti üdvözlettel  
 
Borbola János 
 
 

A helyes válaszok 
 
 
1.) Válassza ki a helyes választ:  
 

a) A hieroglifás írás a kínaihoz hasonló képírás. 
b) A hieroglifás írás kifejezetten hangírás. 
c) A hieroglifás írás vegyes írás: képjelek, szótagok, önálló hangzók egymást kiegészítı 

egysége. 
d) A hieroglifás írás valójában abc-s írás. 
e) A hieroglifás írás az egyiptomi papok titkos írása volt.  
f) A hieroglifás írás alapjaiban szótagírás. 
 

                                                                                                        Válasz: c) 
 
 
2.) Melyik állítás a helyes? 
 

a) A hieroglifák alapvetıen képjelek, így a hangértékük másodlagos. 
b) A hieroglifák alapvetıen hangjelek, így a képértékük másodlagos.  
c) Minden hieroglifának képértéke mellett önálló hangértéke is van. 
d) A hieroglifáknak nincs hangértéke, hiszen mindegyik önálló ideogramma. 

 
                                                                                                       Válasz: c) 
 
 
 
 



3.) A hieroglifák sorrendje… 
 

a) A hieroglifák egymásutánjában nincs szabályszerőség, mindegyik egy-egy önálló 
gondolatot jelöl. 

b) A hieroglifák mindegyike önálló hangot képvisel, így ez az írás a mai hangíráshoz 
hasonlítható.  

c) A hieroglifák sorrendjét hangértékük alapján állították össze, fonetikus írás. 
d) A hieroglifás írás nem fonetikus írás, így sorrendjüket nem a hangértékük határozza 

meg, hanem az akkor használt nyelvtani szerkezetek. 
 

                                                                                                       Válasz: c) 
 
4.) Az egyiptológia szerint a hieroglifák hangértéküket tekintve mássalhangzók, a 
magánhangzókat akkor nem jelölték. Az alábbi állítások közül melyik a helyes?  
 

a) A hieroglifák a korai héber íráshoz hasonlóan csak a mássalhangzókat képviselik. 
b) A „gyenge mássalhangzókat” valójában magánhangzónak foghatjuk fel. 
c) A hieroglifák nemcsak mássalhangzók, hanem egyúttal a hozzájuk tartozó 

magánhangzókat is jelölik. 
d) A hieroglifák között csak magánhangzókat jelölık is vannak, de azokat még meg kell 

keresni. 
e) Konszonáns csak mássalhangzó lehet. 
 

                                                                                                        Válasz: c) 
 
5.) Az egyiptológiai kutatás/szakirodalom szerint az ısi jelek hangértékei az évezredek során 
megváltoztak. Megítélése szerint helyes-e ez az állítás? Melyik alábbi választ fogadja el? 
 

a) Tekintve, hogy a beszédhangokra a hangfejlıdés „törvényei” érvényesek, a hieroglifák 
hangértékei idıvel megváltoztak. 

b) A hieroglifák hangértékei csak részben változtak, rájuk is a nemzetközi hangváltások 
szabályai érvényesek. 

c) A hieroglifák hangértékei a szabályos, tendenciaszerő, nyalábokban érvényesülı 
hangváltozásokon estek át. 

d) A hieroglifák hangértéke a két birodalom egyesülés után nem változott meg, ezzel 
megszőnne az írás alapja, az ıket összetartó nyelv hangtana és szerkezete, tehát maga 
az írás is. 

 
                                                                                                        Válasz: d) 
 
6.) Képes-e a nemzetközi egyiptológiai kutatás/szakirodalom a hieroglifás írást olvasni? 
 

a) Igen, hiszen a hieroglifák titkát már régen megfejtették. 
b) Vannak még megoldásra váró kérdések, de az elolvasott szövegek tömege bizonyítja a 

fenti állítást. 
c) Nem! A szó szoros értelmében a hieroglifákat senki sem tudja olvasni, csak szó~ és 

mondattani elemzésekkel jutnak „értelmezésekhez”. 
 
                                                                                                        Válasz: c) 

  



 
 
 
7.) Mit nevezünk megfeleltetésnek? 
 

a) A hieroglifák hangalakjainak változatait. 
b) Az összetartozó hieroglifás jelcsoportok kiválasztását. 
c) Hieroglifák, jelcsoportok értelmének bármely nyelven leírt meghatározását.  
d) A megfeleltetés nem olvasás, hanem kikövetkeztetett értelmezés, az olvasáshoz 

hiányzik a hangok és képek megbonthatatlan ısi egysége, a beszélt nyelv! 
e) A hieratikus jelek hieroglifákra történı átírását.  

 
                                                                                                        Válasz: d) 
 
8.) Az olvasás iránya: 
 

a) Mindig balról jobbra olvasunk. 
b) Mindig jobbról balra olvasunk. 
c) Mindig fölülrıl lefelé és a baloldalról kezdjük az olvasást.  
d) Az élılények irányával szemben kell kezdenünk olvasni, oszlopírás esetén fölülrıl 

lefelé. 
                                                                              
                                                                                                        Válasz: d) 
 
9.) Mi a transzliteráció? 
 

a) Modern korunk nemzetközi jelrendszere, mely a hieroglifák hangértékét hivatott 
meghatározni. 

b) Modern korunk nemzetközi jelrendszere, mely a hieroglifák mássalhangzós 
hangértékét hivatott meghatározni. 

c) Modern korunk nemzetközi jelrendszere, mely a hieroglifák szemita hangértékeit 
hivatott meghatározni. 

d) Modern korunk nemzetközi jelrendszere, mely a hieroglifák magyar hangértékeit 
hivatott meghatározni. 

 
                                                                                                        Válasz: a) + b) 

 
 
10.) Miért tartjuk a Nílus-völgyi királyok nyelvét a magyar nyelv ısének? 
 

a) Mert az ısi szókincs transzliterációs vázainak hangzósítása magyar szavakat 
eredményez.  

b) Történelmi adatok sokasága utal a hunok, az ibérek, a szkíták, az avarok Nílus közeli 
jelenlétére, tehát nyelvük csak a magyar lehetett. 

c) Csak a magyar nyelv ısén valósul meg a hieroglif jelek kép~ és hangértéke közötti 
eredeti egység.  

d) Mert a magyar nyelv mai szerkezete azonosítható az ısi nyelv építkezésével. 
 
                                                                                                       Válasz: c) + d) 
 



  
 
Fejtse ki néhány mondatban az alábbi két kérdést: 
 
11.) Honnan származnak a hieroglifák mai hangértékei? Mit nevezünk közvetett útnak? 
 
12.) Mi a lényege a magánhangzó-váltó rendszernek (az ún. rébusz-rendszernek)? 
 
 
 
                   A helyes válaszok összesítése:  1 c) 
                    2 c) 
                     3 c) 
                     4 c) 
                    5 d) 
                    6 c) 
                    7 d) 
                    8 d) 
                    9 a) + b) 
                   10 c)+d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


