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UNKARI – UNKARIN KIELI – UNKARILAISET

Unkaria puhuu n. 14–15 miljoonaa ihmistä. Unkarissa
heistä n. 10 miljoonaa ja loput suurimmaksi osaksi
ympäröivissä valtioissa: Romaniassa, Slovakiassa,
Ukrainassa, Serbiassa, Kroatiassa, Itävallassa ja
Sloveniassa.

UNKARIN KIELESTÄ LYHYESTI
● Kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan
● Suomi ja unkari ovat kaukaisia sukulaisia
● Unkarista löytää ikivanhoja yhteisiä piirteitä (puheen
rytmi, painotus aina sanan ensimmäisellä tavulla)
● Noin 200–300 sanaa, joilla on yhteinen alkuperä
● Unkarin kielen ominaisuudet: sijamuodot ja
postpositiot, omistusliitteet, kieliopillisten sukujen
puute (vrt. saksa, ranska), pitkät sanat

TIESITKÖ, ETTÄ UNKARISSA ON
● Euroopan suurin parlamenttitalo
● Euroopan suurin toimiva synagoga
● Manner-Euroopan vanhin maanalainen (M1)
● Maailman kolmanneksi vanhin vuoristorautatie ja
kapearaitainen juna
● Islannin jälkeen maailman toiseksi suurin kuumavesivarasto
→ lähes 100 terveysvesilähdettä, joista virtaa 85 miljoonaa
litraa vettä päivässä mm. 12 terveyskylpylään
● Keski-Euroopan suurin järvi Balaton

Pa r l a m e n t t i t a l o

Muista tämä:
Eleven hal úszkál a víz alatt.
Elävä kala uiskelee veden alla.
Unkarin aakkoset ovat:
a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h,
i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r,
s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs
Gulyásleves

Opettele numerot:
1 egy
edj
2 kettő
kättöö
3 három
haarom
4 négy
needj
5 öt
öt
6 hat
hat
7 hét
heet
8 nyolc
njolts
9 kilenc
kilänts
10 tíz
tiiz
Miksi opiskelet unkarin kieltä?
1. Vanhempani ovat unkarilaisia ja käymme
paljon Unkarissa. Minulla on Unkarissa myös
kavereita
ja
pystyäkseni
puhua
heidän
kanssaan minun on osattava unkaria hyvin.
Unkari on vesipallomaa ja itsekin harrastan
vesipalloa.
Olen
iloinen
harrastukseni
menestymisestä
Unkarissa.
Unkarissa
sukulaisten luona on muutenkin mukavaa olla.
2. Opiskelen
unkarin
kieltä,
koska
minun
vanhempani ovat unkarilaisia. Itse olen
syntynyt Suomessa ja puhunut pienestä pitäen
molempia kieliä. Unkaria puhun kuitenkin vain
vanhempieni kanssa, joten puhun paremmin
suomea. Siksi halusinkin opiskella unkarin
kieltä. Olen myös miettinyt opiskelevani
Unkarissa tai muuttavani sinne ehkä joskus,
joten jos opin paremmin puhumaan unkaria
siitä on todella suuri hyöty minulle jatkossa.

Opettele lorut:
Unkari:
Egy, kettő , három, négy,
te kislegény, hová mégy?
Nem megyek én messzire,
csak a falu végire.

Suomi:
Yksi, kaksi, kolme, neljä,
mihin menet, pikkumies?
En mene pitkälle,
vain kylän perälle.

Csigabiga, gyere ki,
ég a házad odaki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
majd meglátod ideki.

Tule ulos, etana,
talosi on tulessa.
Ellet usko, tule ulos
niin näet.

KURIOSITEETIN VUOKSI
Kirjoitusasultaan samanlaisia sanoja
Suomi Unkari Merkitys unkariksi
enne
enne
’hän söisi’
hinta
hinta
’keinu’
kuka
kuka
’roskapönttö’
villa
villa
’haarukka’
apu
apu
’isä, isi’
heti
heti
’viikkoinen’
havas
havas
’luminen’

Unkarilaiset käyttävät paprikaa
noin 10 kiloa vuodessa asukasta
kohden. Tiesitkö, että paprika
sisältää C-vitamiinia keskimäärin 4
kertaa niin paljon kuin appelsiini.

