
Valpiri	  
	  
	  A	  valpiri	  egy	  Közép-‐Ausztráliában	  őshonos,	  ma	  nagyjából	  háromezer	  fős	  
bennszülött	  népcsoport	  által	  beszélt	  nyelv.	  A	  valpiri	  nyelvű	  terülteteken	  az	  
iskolákban	  is	  kétnyelven	  folyik	  az	  oktatás,	  valpiriül	  és	  angolul,	  így	  a	  gyerekek	  
mindkét	  nyelven	  megtanulnak	  írni	  és	  olvasni.	  	  
	  
„rd”,	  „rr”	  és	  „r”	  az	  „r”	  hang	  különbözőféle	  kiejtéseit	  jelölik.	  	  
„rn”	  és	  „n”	  az	  „n”	  hang	  különböző	  kiejtéseit	  jelölik.	  
A	  valpiri	  nyelvben	  minden	  szótag	  mássalhangzóval	  kezdődik.	  
	  

	  
1.)	  A	  valpiri	  nyelv	  kétféle	  helyragot	  használ:	  „-‐ngka”	  és	  „-‐rla”.	  A	  következő	  szabályok	  
közül	  melyik	  alkalmazható	  MINDEGYIK	  fenti	  táblázatban	  levő	  szóra?	  (csak	  egyet	  
válassz)	  
	  

A. használj	  „-‐rla”-‐t,	  ha	  a	  szó	  több	  mint	  két	  szótagból	  áll,	  másképpen	  használj	  „-‐
ngka”-‐t	  

B. használj	  „-‐rla”-‐t,	  ha	  a	  szó	  több	  mint	  két	  magánhangzót	  tartalmaz,	  másképpen	  
használj	  „-‐ngka”-‐t	  

C. használj	  „-‐rla”-‐t,	  ha	  a	  szó	  páros	  számú	  szótagból	  áll,	  másképpen	  használj	  „-‐
ngka”-‐t	  

D. használj	  „-‐rla”-‐t,	  ha	  a	  szó	  páros	  számú	  magánhangzót	  tartalmaz,	  másképpen	  
használj	  „-‐ngka”-‐t	  

 Valpiri Magyar Valpiri Magyar 

1.  wati férfi watingka a férfin/férfiben 

2.  mardukuja nő mardukujarla a nőn/nőben 

3.  kurdu gyerek kurdungka a gyereken/gyerekben 
4.  yaparanji tinédzser fiú yaparanjirla a tinédzser fiún/fiúban 

5.  kamina tinédzser lány kaminarla a tinédzser lányon/lányban 

6.  jarntu kutya jarntungka a kutyán/kutyában 

7.  minija macska minijarla a macskán/macskában 

8.  luurnpa jégmadár luurnparla a jégmadaran/jégmadárban 

9.  raa tisztás raangka a tisztáson 

10.  ngurra a házunk ngurrangka a házunkban 



2.)	  Tanulmányozd	  a	  következő	  kifejezéseket:	  

	  
2.)	  Van	  olyan	  szabály	  az	  előző	  feladatból,	  ami	  alkalmazható	  lenne	  a	  fenti	  táblázatban	  
(11-‐15-‐ig)	  levő	  ÖSSZES	  esetre?	  	  
	  
Igen	  /	  Nem	  
	  
3.)	  A	  fenti	  táblázatban	  (11-‐15-‐ig)	  levő	  szavak	  közül	  melyik	  szóhoz	  illesztenél	  
helytelen	  helyragot,	  ha	  azt	  a	  szabályt	  alkalmaznád,	  amit	  az	  első	  feladatban	  
választottál?	  
	  
(11)	  	  	  (12)	  	  	  (13)	  	  	  (14)	  	  	  	  (15)	  
	  
4.)	  Ha	  egy	  gépet	  be	  kellene	  programoznod	  arra,	  hogy	  a	  helyes	  helyragokat	  illessze	  a	  
szavakhoz	  (1-‐15-‐ig),	  akkor	  az	  a	  szabály,	  amit	  a	  3.	  feladatban	  lévő	  szóra	  alkalmaztál,	  
megelőzi	  vagy	  követi	  azt	  a	  szabályt,	  amit	  az	  1.	  feladatban	  választottál?	  
	  
Megelőzi	  /	  	  Követi	  

 Valpiri Magyar Valpiri Magyar 

11. yali az yarirla ott 

12. mirni mint ez mirnirla valahol itt 

13. nyampu ez nyampurla itt 

14. yalumpu az ott yalumpurla ott azon 

15. yinya ott yinyarla ott azon 


