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”A meglátott új magyar igazság útjában 
hatalmas érdekszövetségek 
egész összefüggi hegylánca áll - 
ezzel megküzdeni, olyan szegényen, 
elhagyatottan,
eszközök nélkül és olyan kedvezőtlen 
körülmények között, amilyenek az enyémek, 
szinte lehetetlen vállalkozás.
Olyan,
mint tutajon nekivágni az óceánnak, 
sőt emberi számítás szerint 
még annál is reménytelenebb.
Számot vetettem azzal,
hogy ha feltámasztom a sumér-magyar rokonság 
elméletét,
megsértve a minden sumer nyelvhasonlítással 
szemben kimondott tabut, 
kihívom a világ legtöbb hivatalos 
szaktekintélyének haragos ellenkezését.
Ehhez csatlakozni fog minden 
magyar csontfej és vaskalap, 
mindenki,
aki lusta gondolkozni és merev ahhoz, 
hogy revideáljon”.,.

í>r Bobula I.
"A sumér-magyar rokonság kérdése" 
Buenos-Alres.1961•
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e l ő s z(3

S sorok írója történvlrahaalsítással Tááolja a finnugor 
nyelT^ssetat és történatlr^'ft...

A Tád súlyoa - ám, mindeB állítása ennek a vádnak - úgy 
nyelvássetl, mint törtánelml téren ssáatalaa adattal blso- 
nyítható s fígy, a bemutatott tanulmány egyben vádirat ial 

A vádat így foglalom egybei
A nyelvészet, a magyar nyelv b^^detét egy sohasem léta- 

r«tt, }ianem csak feltételesett, Miomár& vesetl visssa.
A magyar nyelv eredetét egy olyan ssékines alapjám ▼«- 

itntl le, amely szókincs az altáji - mongol-tungás és törOk- 
t.ntiír - nyelvekben is megvan* Igyhát ugyanazzal a szókinca- 
on«l a magyar nyelv altáji rokonságát is biaonyíthatjuk*

A magyar nyelv eredetét olyan szerkezeti Bessafii^^ések 
An oJyan gzerkézeti elemek hasonlósága alapján vezeti la, a— 
inn ly :izerkezeti Összefüggések és azeykezeti elemek az altáji 
u^wIvekben Is megvannak#

Ab omlített adatokból következtetve, a magyar nyelv nem 
iwhni finnugor azármazáan, mert az említett adatokból kttvat- 
li«ai*tve, a finnugornak mondott nyelvek sem lehetnek finnu- 
fliir ny«tlvek, hisz ugyanazzal a nyelvészeti anyaggal azt ia 
III anny (that juk, hogy a finnugor és az al tájinak mondott i^el- 
f«k rokoaaágban állanak egymássall

R norok írója látja, hogy aa urálaltájinak mondott 
Mifnivak xnnetlkai egységének tagadása politiKai okokra-wzet- 

ylniiaai a nemzetközi nyelvészet éa történetírás egy ér- 
minden befolyását felhasználja arra, hogy az urál— 

•IIAJI nynlvek egységének tudományos bizonyítását meggátolja 
•••riilyAnHt felhasználva, háttérből irányítja a magyar éa

• riiiii liidományt, amelyet egyszerien kényszerít arra,hogyfD- 
lUlHel elképBelésel szerint -írja meg a magyarság és aanrál-
• U4jl lyniTak ■■ármazásának történetét.

A innKyiir n finn nyelvészet és történetírás mindanban
• nem Hétközi politikai hatalom ezirányu noznáit.**



Ezelcutáii vizsgáljuk tneg azokat a szerkezeti elemeket, a> 
aelyeknak összefüggése alapján a nyelvészet kimondta a magyar 
nyelv finnugoros származ,ását és egyben a finnugornak mondott 
yelvek "finnugor" eredetét,

Érlíhetö, hogy nem térhetünk ki minden egyes elemre,mivel 
nem «b a aélunJc, de bemutatjuk azokat a szerkezeti elemeket, 
amelyek jelenléte bármelyik altáji nyelvben is megvan.

Kezdjük a sKtfképBéssel.^együk elsőnek a magyar nyelvt -1 
igeképsójét, gyakorité funkoiőjával.

Mit mond Bartka Xatalin, akinek dolgozatát Idézzük,erríl 
az eleműről?

"As -1 képző az toáll -bői származik”, •.
E sorok írója kérdezit ml az a hangtani és szerkezettanl 

sajátosság, amelynek alapján megállapítható az uráli azárma- 
zás? Bartlia összehasonlítja ezt az elemet az állítcSlag^ finnu
gor megfelelő elemekkel:

vogol űn-1- = ül
lapp adne-la- = visszatart, fékez
finn ele-le- = éldegél
magyar ü-1, ugrá-1, dobá-1, stb..
A bemutatott elem fontos seéképzői igéből és névsB<Sb<5l 

n} Igealakot képes. A szerkezeti Osezeftiggés szemmellátbatő 
az idésett nyelvek között; egy ősi formáné megvan, tehát úgy 
a magyarban, miAt a finnugornak mondott nyelvekben.

Lássuk, még egyszer a finn összefüggéseket!
ele-le- ■ éldegél 

török 1^-le- = dolgozik, ügyködik/denominális/.
Tisztelettel kérdezem Barthát, hogy miről tudja megálla

pítani, hogy a magyar formáné csak uráli származék, azt, hogy 
a finnugor elemek nem állanak összefüggésben a tSrfIc elemmel?

Azt, hogy a török elem egyáltalán nem áll összefüggés
ben a finn formánssal,..Amint látjuk, ugyanaz a fonnáns áll a 
tárgyilagos kutató előtt: hangszerelésében, pozíciójában és a 
funkciójábaB,:Tiert hisz a törökben is gyakorítő igealakot ké
pes, mint a finn nyelvbenf

Plnn ele-le- = éldegél
törtfk is-le- = dolgozik, ügyködik.



Ebban ai aaetbeii még a bz6%6 Is egyeslkt
magyar ügy
OBBtJák oS s dolog
zűrjén B munka, foglalkozás
Totják u2 s dolog, munka
török ia = dolog, munka, ügy, Stb.,
Kimcndha-fcjukt a finnugor nyelvi-jzet valóban meghamlaí- 

totta a magyar nyelv eredetét, mert elhallgatta ennek az elás
nak urálaltáji közÖB eredetét.

.Lássuk ugyanennek a formáasnak faktitlv funaléját. Ab 1- 
rodalmi mongolbanf aa|u-l- ■ ültet/deverbálla/ 

u|^u-l- = I t a V ^ * /  
voguli tő8-1- = szárít
magyari forra-1, assa-1, 3tb,,

Mit mond Bartfta, idézett dolgozaténak 41-ik oldalán*
" Ma már kílztuJoaiáeú, •̂' gy a képró müveltető funkciója 

egészen a finnugor - sót hfc ^̂ jrall - egyUttéléa koráig visz— 
Bzavezetbettf, éppen ailnt a gyi?>k:orító jelentés, vagy is as
Ó31 poliszemantika nyomait tUkrözi a kéDsó mai több funkoi6~ 
bán való jelentkezése",..

Mennyire tudománytalan a finnugor nyelTészat nyelT-ösz- 
szehasonlítása! A fent bemutatott összefl^ggések igazat adnak 
9 sorok írójának, amiV:or történelemhamiáításaal vádolja ngy 
a magyar, má&t a fi n nyelvészatett A mongol egyezésak szem- 
baötlóki ugyanarról az elemről van eeó, az elflbb beautatot^ 
gyakoritó éa a fentiekben bemutatott mfiveltatö funkciója e- 
lemben.E sorok írója ismét csak kérdezii ml az a hangtani és 
az a szerkesetl sajátosság, amelynek alapján kimondhatjnknzt 
a lehetőséget, hogy a vogul elem nem egyezik a mongollalt

Van annek a formánaunknnk egy olyan funkciója,amely ki 
i>em mutatható a finnugornak mondott nyelvekbant a visszaha
tó funkoié / reflexivum /l

Magyar zár-nl, rap-ül /daverbália/
szép-Ul, jav-nl / danaminális/ 

ótörök qat-Il^ = keveradik/davarbália/
ört-ül- = betakaródzlk/deverb./ 

török kurt-ul- = menekedlk/deTerbália/
dogr-ul- = falemelkedlk/denominália/.



Bartha megemlíti,- op.clt. 48-ik oldal - hogy"némely 
s;̂ árT.f\zélcnak Inchoatly Jelentd^a íb leheti fáj-ul,afb.,"

Teháti fáj-ul = "fáj-nl k--sd"...
Lamut-tungúzí butSn-ai- = beteg kezd lennl/deverb./.
Látjuk, tehát, hogy a iinna/i;oxo3 nv-^lvészet nem volt 

hajlandí tndomnnyos munkát vérezni. oein a :;últbaiti, de nem 
cselekazi azt ma Esen, A finnugor nyelrészet elhallgatja - 
meghamisítja - az lí^^azságot, mert a fent bemutatott fór— 
mánsunk, az -1 elem, nem lehet ''finnugor" eredetÖ,mert e- 
redet^re a^zye az altáji nyelvíjk szókápaí eleme íb éa így 
az urál-altáji nyelvek egységét í b bizonyltjai

Ml az, hogy "finnugor"?..
Most lássuk ugyanezt az eleme-e, mint né'TOBácépzőtj 

a magyarban köté-1 /deverbális/
szemé-1 /Bzemélyjdenominálls/

H voprulban ranxi-1 = kurjantáa/deverb,/ 
v,ilr)<<n kuzo-1 = hosszúkáe/denom,/
I t/iti .-triiin/jol Ukü-1 = halál

I ff.léa
f I tm f‘nl v«'knny/dHverb«/

av -ll - i’.mn/flunnmI nnl 1 h/ 
iiiMi ne - ra)<i>iAn

y 04a ,  A «>iHi t'i'ni t IIM n n iciti^o l riB(̂ knál méfr a kép-
• ín njí'Mt*!!!, ml ii " fi tiniirol*” MMjátounílg tíbben az e-
II n t »iltM T

/\ t’rv H  (ird'íná̂ ' t'T(l<*kt*ben meg kell említeni, hogy a 
ny«lT >'r-oíicbének meghamisításában nemcsak a finnig 

/rni'oa nyfflviíHzet vádolható, hanem a^ok a magyar nyelvészek 
l3, akik az altáji - török-tatár és mongol-tungnz - nyel
vekkel foglalkoznak,Mertha e sorok írója szerény anyagi és 
egyébb lehetőségei segítségével tanulmányozhatta ezt a kér
dést, annál inkább megtehették volna ezt az altaisták,nklk 
hatalmas könyvtárakkal rendelkeznek és az élő nyelvek ta
nulmányé ̂ ása zavartalanná kivihető számukra, dehát flk Mom 
tették meg, tehát egyhúton pendülnek a finnugorlntákknlI

E sorok írója nem hiszi el azt, hogy olyan Lm 11



-s_

nyelvésB, mint Németh CJvula, ne látta volna meg a teljes szer
kezeti összefüggést a finnugornak mondott és az altájinak ne
vezett nyelvek között!Azt sem hiszi el, hogy Sinor Dénes, U3A- 
ban, ahol szintén rendelkezésére áll az altáji és a finnugor 
nyelvek nyelvészeti anyaga, ne látta volna meg azt, amit e so
rok írója meglátott*. ,Egyszerífen: neic akarták raeglátnll..

Láttuk, tehát a finnugornak mondott nyelvek -1 szőképz6 
eleraenak minden változatát és egyezését az altá.-̂ i elemekkel, 
Ígyhíít állíthatjuk, hogy ez az elem nem lehet "finnugor" erede- 
tfí, mert ez az állítólagos finnugor eredet semmiféle nyelvi 
íhJátosgággal sem bizonyítható. Ami bizonyítható,az az urál- 
riltájl nyelvi közösség összefüggése*..

Am,vizsgáljunk meg egy másik, állítólagos "finnugor” szó- 
képző elemet.Vegyük az Ige- és a névszóképző -t formánst.

Ebben az esetben csak a faktitiv funkcióját mutatjuk majd 
be, megemlítve úgy deverbálls,mint denomlnálls egyezését.

Magyar: néz-et /deverbálie/
kér-et
vár-at,, stb.

vogul: : itat
vötják: tod-lt- = tudósít, tudat
ótörök: oq-it- = olvastat/deverbálla/

olur-t-= Ült'^t
török: tan-It- = ismertet/deverbália/

söyl-et- = szólat, mondat /l/.Stb.,
Az utóbbi összefüggésben az egész szóalak egyezik,biz még 

n képzőbokor isi
A lamut-tungúzban:

hong-it- = ríkat 
az irodalmi mongolban:

í^em-te- = romlaszt/denominália/. Stb, ■ 
LáthMtjuk, tehát, hogy ez a'̂. elemünk sem lehet "finnugor” 

eredetű. Bgyben látjuk azt is, hogy mennyire tudománytalan a 
finnugoros nyelvészet, mertha tudományos kutatómunkát végezne, 
nem kellene e sorok írójának elvégezni a fenti összehasonlí- 
t.ást...E sorok írója ismételten felteszi a kérdést: mi az,hogy 
"finnugor”? Kert ezen az eleiben sem mutathatunk ki se^ni finn- 
•in:oroa nvelvi sajátosságot, pl* a faktitiv funkció écren úgy



látható,- szemmel látható ós füllel hallhald - mlitl « in- 
rök Tagy a tungúz nyelvekben.

Két szóképzó elemet mutattam be; nincs as iUl(l«Mn- 
SOS finnugor nyelvekben egyetlen szóképzfl - ige 4a
- elem sem, amelynek ne lenne megfelelője az altáji ny»»i- 
vekben.Sok esetben sokkal világosabb az ösazefliggéa a ma
gyar és az altáji szóképzó elem között, mint az állítóla
gos finnugor elem között, amelyből a magyar elemet szár
maztat ják.

Itt most a magyar nyelv -ség,-aág elvont- és gyűjtő
neveket képző elemér* térek ki,.bizonyítva ezzel is a ma
gyar nyelvészet gátláaséllcUll nyelvhamlaító szándékát.

Mire hívja fel flgyalmUnket Bartha,-op.clt. 119A2o- 
Ik oldalán: "Fals vélemény* szerint képzőnk a he] ynevek*-ben 
gyakran jelentkező "doni), amelkedéa” jelentési "aég - aág” 
szóval függ össza”...

A finnugor nyelvészet mindent alktfvat, hogy egy-egy 
magyar sió eredetét valamj. nódoK, ha nem mondható finnu
gor eredetiTnek, almásítsa, ígj történt ezzel az elemmel 
Összefüggésben is.Pedig megvan ez az elem az altáji nyel
vekben í b , dehát ezt a lehetőséget tagadni kell,tehát elő 
■Indenféle csíírt-cíiayart magyarázattal!

Sokkal egynz- rnbb a magyarázat, ho,;.y err-ih->u magyar 
elem, nem származik v:> n<̂ra ered sem jobbról, aem L-alróléa 
megfelelőjét kimutathatjuk pl. a lamut-tungáz nyelvbem 

birkaca-SAO = patakok* alzi-SAO = temető; 
tannari-SAG a ködös tájék; okit-SAG a folyamvölgy» 
Miért kell a magyar nyelv elemeinek eredetét minden

áron elmáaítanl?
Most pedig figyeljük meg a birtokos személyragok e- 

gyezését kérdezve, hogy mi a finnugor ebben as esetben?
Csak az egyesezám össsefUggéseit tárgyaljuk!

Bagyar - m , - d , - a , - a , - i / r é g l / ; - j a , r j e  
törtfk - m , - n , - i , - l , - s l , - s l , - u , - f l
vogol -m ,- n , - a , - t a
finn - n i /= -m l / , -8l , - n 6n ,8tb , .



A finnugor nyelvásset megállapítíÍBa szerint a mapvar 
nyelT finnugor eredetű azért, mert a birtokos személy-rag 
egyezik a v o ^ l  nyelT személy-ragjával.••

Ezek szerint a török nyelv is finnugor eredetű,mert- 
hlss a birtokos személyragok mindegyik személyben egyez
nek - az egyesszámban - a magyarban a második személy-b€?n 
nines egyezésI..«

1 nyelvészet a többek között megállapította, hogy a 
birtokos személyragok a személynévmásokböl erednek,amelyek 
utéragokká váltak.A kalmük nyelvben megfigyelhetjük ezt a 
menetet,
Pl.t Jowxa-Di^ vagy jowxa-m = mennem kell; meHEtekI

jowxa-tiln s menned kell
jowxa-n a mennie kell.Stb..
^  a ssOT)élynévmá8ok?L4asuk, néhány példán, hogy mi 

a finnugor alapnyelvi sajátosság ezen a térem
finn min&,siná,han
mongol min,5lv,in
mordvla mon,ton,son
maadssú min-,sin-,in-
étörök m&n,s&a,-
török lön,sen,o
vogul ám^ne^ftáB
magyaí én,t«,ő. Stb.
Hinden jószándék mellett nem mondhatok mást,csak azt 

hogy a mongol és a mandzsu nyelvek szintén "finnugor" ere
detűek, mert a személynévmások egyezését még egy délibábof 
nyelvész is látja...

Az igeragozás összefüggéseiből csak a perfektum egye
zését mutatom bei

vogul tot-sö-ffl = vittem
tot-sá-n = vittél 
tot-as = vitt 

török-magyar kalk-tl-m kel-te-«
kalk-tl-n kel-té-1
kalk-tl kel-t



kalk-tl-lc kel-tü-nk /! /
kalk-tl-nis kel-te-tek 
kalk-tr-lar kel-te-k..,

A magyarban is a t-^erfektum használatos, mint a tö
rökben.,, A njalrészet igyekezett ezt a fontos elemUnket 
vagyis eredetét és összefüggését a török megfelelóval,ám 
úgy elmagyarázml, hogy csak mosolyogBi lehet Budena vagy 
Szinnyel erőlködésé*,, ahogyan "finnugoros” Igealakot a- 
kar ebből az elemünkből "gyártani",..

Ez az elmagyarázás is világosan bizonyítja, hogy a 
finnugor nyelvészet szántszándékkal hamisítja a magyar,a 
többi finnugornak mondott nyelvsk eredetének tttifftiáBtéi^ 
mert az a feladatuk; meghamisítsák a magyar, mint az 
uráli nyelvek eredetét és azt a látszatot keltsék,hogy a 
finnugornak mondott nyelvelt semmi összefüggésben nem álL̂ - 
nak az altáji nyelvekkel,

Szinnyel magyarázata szerint*
*mondott-valom ^  mondott— ^-om = mondottam 
mondott-valol >• mondott-***-ol = mondottál•Stb••
Az igealak legfontosabb réssé, a "Tál-", tehát kl-- 

esettlMindez csak azért, hogy ne ismerjük el a török e— 
gyezést, meg azért, hogy a magyar nyelv eredetét meg-ha- 
misíthassuk..•

Természetesen bizonyíték nincs erre, mert semmifé
le hasonló igealak, semmiféle nyelvben ki nem mutatható,
A későbbi kutatás el is vetette ezt á tekért magyaráza
tot, mert érezték, hogy nevetségessé válnak, ha ilyen és 
hasonló következtetésekkel jönnek...

Az egyazeríf összefüggés: a török-magyar, dehát ezt 
el kell hallgatni - és itt az altájisták bíTne is,mert ők 
aztán igazán megláthatták volna a valódi egyezést, dehát 
ők is együtt dolgoztak a finnugor!atákkal a magyaar nyelv 
eredetének megmásításánl

Befejezésül bemutatok néhány szót abból a szdd.nős
ből, amelynek egyezése alapján a magyar nyelvet finnugor 
eredetfínek nyilvánították.Látjuk majd, hogy megvannak e- 
zek a szaveúk az al táj inak mondott nyelvekben is.



Szeretném ezzel együtt felhívni az érdeklődő kutatók 
flgyeliíét a Icövetkező niandzsú szőrai belle = parancsoló,a 
fe,fedelem,a harmadrangú császári herceg.Magyarbant Béla., 

Most pedig néhány mandzsú szói 
ederl-tederl /e- : te- /  = erre-arra 
ese, eda = es
eme = anya, régi magyart eme...
eniye = anya, mint a magyariSnéh, ünő
feye = fészek, régi magyar: feze
foro- * forog,fordul
fulglye- = fúj
fuye- = főz
;Je- = eszik
jl- = Jön
Juhe a Jég
kaim s páros, párosán = mordrin: ka-v‘to,kaf'to = 2, 
nltu a nyíl
-o? a magyar: -e?,kérdőszőcska 
yabu- = megy,utazik 
toko- = bjBdug.Sfb.*
Az utolsó mandzsú szói toko- = bedug, összefüggése 

cáfolja Bápczl "permles" elméletét, amelynek alapján a 
magyar dug Ifs^lak a magyar nyelT permi-finn össze- 
egyezését bizonyítja...Ebből is látható, hogy Bárczi az 
a finnugoros nyelvész, aki mindenáron hamisít...

Néhány szó a mandzsú szókincsből: egytől-egyig az 
állítólag finnugor alapnyelvl szókincshez tartozó ele
mek - a mandzsú nyelvbeni Miért finnugor?Mi az a nyelvi 
sajátosság, amelynek alapj&i, a mandzsut Jl- = Jön,szó, 
nem egyezik a magyar: J0- igével?Erre a kérdésre kéri 
a választ - a többi kérdéssel együtt - e sorok írója...

A finnu^r nyelvészet|6udenztől a mai narig , s z á n 

dékosan hallgatta el és hallgatja el az urálaltáji né
pek nyelvének közös eredetét.A finnugor nyelvészetnek,a 
finnu/íor nyelvészeknek soha szándékában nem volt a ma- 
p:yar nyelv valódi származásának felderítésef Sőt, annak 
le t fig a d á s A v o lt  a célja és maradt a mai napig.



ElSŐ RÉSZ; H a n g t a n

Sumér-magyar hangtörténet.

Bevezetés,

Idézem Bárczl Gézát: "...A nyelv aok évezredes fej
lődés eredménye..." A sumér-magyar nyelvi öeaBefüggések
nek ellenzői azzal érvelnek, hogy nem lehet egy modern 
nyelvet , mint a magyar, több ezer évvel eeelött ki
halt nyelvvel osszehasonlítanl ...Íme, Bárczi állítja, 
hogy egy nyelv =íok ezeréves fejlődés eredmény®, miért ne 
lenne összehasonlíthatő a aumér nyelv a magyarral,amikor 
feltehető, hogy a sumémak mondott nyelv, öteíerév előt
ti állapotában, a mai magyar nyelv öteeerév előtti álla
potát tUkrÖBi vissza, mert hisz ”a nyelv sok évezredes 
fejlődés eredménye"...Bárezi feltételezi, hogy a magyar 
nyelv eredete "az i.e.negyedik évezredére tehető".,.

E sorok íré ja úey véli, hof^ a Krisztus előtti har
madik évezred "sumér" nyelve a mai mafryar nyelv fe.-^lődé- 
sének egyik fázisa, mert Bárczl így vélekedik: "..Minden 
nyelv története voltaképpen az idők védtelenébe vésB".., 
Noa, e sorok írója kiragadja a magyar nyelvnek az idők 
végtelenébe vesző történetéből azt a fejlődési fázist,a- 
melyem a magyar nyelv bizonyíthatóan tment.

A "sumérnak" mondott nyelv archaikus alakja a mai 
magyar nyelvnek; hogy a jövő kutatása még régebbi fázis
ra ia ráakad, nem valószíníítlen, merthisz" minden nyelv 
története az idők végtelenébe vész".,,

A nemzetközi nyelvészet éa történetíráa és függvé
nye a finnugor nyelvészet és történetírás,a magyar nyelv 
eredetét egy feltételezett alapidiomára vezeti visáza,a- 
mely idiómát egy szintén feltételezett népcsoport fej
lesztett ici.Ezt a nép- és nyelvcsoportot elnevezte finn
ugornak és keletkezési területét az Urál-hegység vldí^- 
kére helyezte,, .Kimondta, hogy ez a nyö.lvcaoport killim 
fejlődött egység r̂, soha semmi összefüggésben - jronf-l. 1-



kái összefüffgésben nem állhatott semmiféle más nép— éa 
nyelvcsoporttal, bár föltételezte, hogy valami esetleges 
ősrokonsági fokott állott az indogermánnalf mondott nyelv- 
csoporttal.. .Ám, a mai megállapítás szerint, a finnugor 
nyelvcsoport semmi ősrokonsági viszonyban nem állott az 
indof^nrmánnak mondott nyelvcsoporttal,, .Mivel a finnugor 
nyelvc;;oi!ort teljesen különálló egység, ígyhát nem áll—  
hntcht a l oraér nyelvvel sem, semmi összefüggésben,.,

Á m ,  vizsgáljuk meg hang- és alaktani alapon,kegy a- 
k.'id-e é^enetikai folytonosság és azonosság a sumer és an
nak modern alakja, a magyar nyelv között,

ösnzehasonlítő sumér-magyar fonetika.

>Tegintcsak Bárczi Gézát idézemt dolgozata a Magyar 
Hangtörténet, alapja a eumér-raagyar hangfejlődéa lehető
ségei történetének - és következőket mutatom be*

•'Tudjuk, hogy a hangfejlödési tendenciák olyan mó
don hatnak, hogy bizonyos Időbeli és térbeli határokonte 
lől az esetek jelentékeny részében, néha száz százaléká
ban az azonos fonetikai helyzetben leTŐ hang azonos mió- 
do» változik meg.Pl, a szókezd‘6 finnugor p- a magyaz^ 
bán rendszerint f-fé les*/v,5*fej,fal,fül,falu,fazék,-/, 
holott a többi finnugor nyelvben megmaradt p-n«k,iU.etre 
a zűrjénben és a Totjákban b-is lesz. Ebből világos,hogy 
a- p- > f -  fejlődés csak a magyar nyelv külön életében,az 
ugorságból való kiválás után kezdődött, minthogy a p-nek 
ilyenféle megváltozására egyik finnugor nyelvben sincs 
példa"...

Bárczi megállapítása iskolapéldája annak a nyelr-e- 
redet hamisításnak, amelyet a finnugor nyelvészet tjibb 
mint egy évszázada a magyar nemzet káíára oly kitartó-an 
gyakorolt Tehát a szókezdő finnugor p- a magyarban f-lese.

Kilyen nyelvtörténeti sajátossággal, fonetikai sa
játossággal bizonyítja a nyelvészet ezt a lehetőséget?

Ellenérvként felhozom a következőketi a magyar fej^ 
3z6^ mongol-tungúz eredetit, mert az ősi mongol-tungúz*p-



hang a szőelején a magyarban és a mandzsuban f-fé 1*1 ti 
mongol eki-n = űsmongol *peki-n = fej 
gold pejó a homlok
mandzsú fehi = agy
magyar íej.

Bárczl sem, de a finnugor nyelvészet sem tudja bizo
nyítani, bogy az állítőlagoa finnugor szóeleji p-hang a 
mar̂ rri r-nr>y\ f-fé lett, e sorok írója viszont bizonyítja, a 
szók:e;dŐ őomongol p-hang f-fé válását a magyarban, mert a 
mandzsuban megvan ez a hangtani lehetőségi 

Vegyünk még egy bizonyító adatott 
mongol oríi-
középmongol horSi- = őemongol '*̂ porti- = forog 
mandzsú foro- = ua,
magyar f orog
votják/fgr/ pórjai- = forog,kering
szamojéd/fgr/ puroldam = megfordít.

Az ösmongolban eltűnt a p-hang a SBÓelejéről,a man- 
dzsúban megvan - és a magyarban isi Ez az összefüggés bi
zonyítható, Bárczi állítása nem, mert a mandzsúban ottvan 
a szókezdő f-hanglA votjákban pedig a régebbi p-hang lát
ható, amelyből nem vezethetjük le a magyar ^-hangot, hisz 
erre a levezetésre nincs megfelelő bizonyíték!

Megfelelő bizonyítók csak a mandzsúban vani 
A rnagyamyelvi f-szókezdő hang, tehát nem finnugor 

eredetit.Ha most összehasonlítjuk ezt a szót, vagyis ezt a 
szócsal^ídot a török összefüggéssel rájövünk, hof>y a szó
kezdő p-hang nem primér hang, hanem agy ősibb b-hangra "ve
zethető visszat búr- = forog 

sumér búr = ua..
Bárczi Géza állítólagos finnugor származású: - falu, 

szava sem bizonyítja ennek a szónak és hangtani összefüg
gésének finnugoros eredetét, mert az altáji nyelvekben,ám 
sokkal világosabban látjuk a megfeleléseket! 
ótörökben pl. ballq és pallq 
mandzsú falan

vagy‘faiga 
irodalmi mongol balgasun
magyar falu és falva-k.



Az őtörökben kimutatható a b : p Jiangviszony, ami a 
mandzsu f-hanglg vezet, ahonnan a magyarig, csak - t bö- 
csületesen és tárgyilagosan nyelvészkedlő nyelvészre van 
szükség.,.Tehát ez a szavunk sem finnugor eredetÖ,annyi
ra nem, hogy legősibb alakja a sumérban Is megvani 

^ ^ b a r —ra 74,3o2 = kapru = falu 
vagy bar 74,79 = mahftzu = templom-város.

Ebben az esetben nemis annyira a suraér összefüggés 
a fontos, hanem az altáji.Sem a"fej" szó, sempedlg a be
mutatott "falu" szavunk sem finnugor eredetű és így nem 
bizonyítja a magyar f-hang - szóeleji - állítólagos urá
li eredeté-t, Bárczi, tehát tévesen - hogy ezt a kifeje
zést használjam - nyelvészkedett; sehogyan sem illik egy 
egyetemi tanárhoE...

Befejezésül vegyük azt a sokat emlegetett, állító
lag annyira finnugor eredetíí szavunkat, a "fél, félénk, 
félelem" szót.Ugyanez a szó az ótörökben, tehát a Turfán 
szövegek töröknek mondott nyelvében) ezzel a hangszere
léssel találhatót b&ling = félelem

 ̂ baiingia- = fél,megijed,stb,
det belinglá- = ua..

Semmi közs, tehát a magyarnyelvi f-hang kifejlődé
sének sem az ugorokhoz, sem a finnekhez, sem a permi ro
konokhoz, hanem egyszerfleit csak a magyar nyftlvben végbe
ment hangtani folyamathoB.

Utolsónak veszem'a már említett "fészek" szavunkat, 
amelynek régebbi alakja: "feze", amint láttuk.

A mandzsuban; feye = ua..
A finnben: pesíi = ua..
Az egyik lapp nyelvjárásban: beessi = ua.,Tehát Itt 

j;: megvan a szókezdő b-hang...Tény az, hogy a magyar-ság 
nyelve a finnugor nyelvészet által - ebben az esetben - 
Bárczi által bemutatott ^szókincs és e szókincs hangtani 
öf'szefüp;gései alapján nem mondható finnugor eredetűnek,

A finnugor nyelvek sem, mert ugyanazzal a szókincs- 
cael urálaltáji rokonságot is bizonyíthatunk!



Bárczi azt állítja, hogy az állítólagos finnugor szó
kezdő k-han^ a magyarban sok esetben h-vá lesz; vegynk az 
említett - hab - szavunkat, amely állítólag finnupror ere- 
dettf, de meg’/'in az altáji nyelvekben ie, tehát nem lehet 
finnugor;
ozmán-török Köpük = hab
kir,']? . KÖBük = ua.
irod,-mongol KüTTe- = habzik / « *KÖBe-/
szaiDoiód KABa = hab
vogul KÖP, KUMP, XOT'B = hab.
Stb..

Bárczi nem mond igazat, mert közben megfeledkezett aiv 
ról, hogy összehasonlítsa a magyar, de a finnugornak mon
dott szavakat is az altáji egyezésekkel!így nem lehet a ma
gyar szókezdő h-hang, a bemutatott - hab - szóban,finnupor 
eredettf, hisz megvan az altáji nyelvekben is.Azután azt ál
lítja Bárczl, hogy az eredeti finnugor /?/ szókezdő v-hang 
a magyarban megmaradt és a tObbek között megerlftl a: ko- 
páljszavunkat.Ezt a szavunkat ezz«l a hanf^szere]é.-sel is 
használjuk! kovái...

Az altáji nyelvekbenI
török oop- és kavla- * kopál, kovái
mongol qob- = ua..
Megemlíti Bárczi a - kajla és a haíH> - 'í'^^vur^at; 

törnkben: qlyll = hajlik, tehát ebben nz e.^ptbpn sem bi
zonya tjo a "finnugor egyezést, hanem az urálalt'íji Hírykn'̂ ör: 
összefiip-P'ést; ám, mi az, hogy finnugor?

M<̂ rt a finnugor nyelvészet megállapítása nem foí^adha- 
tó el többé; finnufror nyelvek nlncsennekl.,.

A rinnujf'ornak mondott nyelvek hangrcn ’ alapján,a 
magyar nyelv ősi hangtörténete nem állapíth'>tű meíí, m T t  a 
hasonló összef’j^í^éseket kimutathatjuk az altáji nvel vedben 
is. Ezek szerint jogos, ha az eddig ismert legősibb a^f^lu- 
tináló nyelv, a sumér nyelv han/rrendszerét vpsszük a ma
gyar nyelv han-történetének kiitidulÓPontjáin , n.ert pr a ki
indulópont az egyedüli valódi összefU^rés.

Vizsgáljuk meg, tehát a sumér-magyar fonetikf^ le-vipt"-



ságelt.A sumér nyelv hangrendszere rendelkezésünkre áll, 
mig a finnugor nyelvészet egy feltételezett alapnyelv se 
őstörténeti,se hangtörténeti adatokkal bizonyított hang- 
rendszerét veszi alapul és figyelmen kivUl hagyja azt a 
tényt, hogy a finnugornak mondott hangrendszer az altáji 
nyelvekben Is kimutatható*

A szintén ap:^lutináló sumér nyelv hangrendszere re- 
alisztikua alan, amelyre lerakhatjuk a m a ^ a r  nyelv fo
netikájának kezdetét és kilndulípontiát; a léffbőlkapott 
állítólagos finnufror alarnvelv rendszere pedig csak ar
ra szolgál, hog'f megmásítsa a maeyar nyelv valódi szár
mazását, valamint az urálaltfí ji nyelvek igazi eredetének 
történetét.

A sumér-magyar fonetika egyezését és összefüggéseit 
a következő szakmunkák megfigyelésére alar>ozomx 
Poebel Amo!

Gründsátze dér sumeriachen irraimnatik,§14-87, 
Palkenstein Adam:

AFOR 28.§8/9/10/1 1,
P.A.Deimeli

Sumerische Gram]fi'̂ atllr,$8-13 •
Bárczi G^zat

Magyar Hangtörténet, 
fínirbocz Zoltán:

Hangtörténet.

A atunér nyelv másaalhangzórendszeret

b,p; g,k,lf; d,t,t; z,s,a,s; 1; m; n; r; h...
Flnt minden népnyelvben, a következő változások mu

tathatók ki a sumérban isi
b ---- p
g---- k ----k
d-----1 --- 1

•

Z---- 8 s ■ ■ 8
a------- 1----- r



b----ffl
tájszóbell h ---- g ----

t ---- 0
b ---- g -----m 
k ---- g -----S
n — —  8 ----1
d-----g

és: dentálls : selblláns.

A sumér nyelT /eddig lamert/ magánhangzóit 
a, e, 1, u..»

A mai magyar nyelv mássalhangzórendszere:

b p f v m  n l r  
d t sz,B,z,cs,c,z8,j,ty,gy,ny,ly,dz,dz8 
g k h

A nyelvészet föltételezi, hogy a magyar nyelv a kO- 
vetkeEŐ mássalhangzókat la ismerte: 

x; x; és y...

A mai magyar nyelv magánhangzórendszeret

a/l/; e; e; 1; o; ö; u; ü,/rövid/
á; é; 1; ő; 6; ú; 5, /hosszú/,
A nyelvészet föltételezi a magyar rövid: &-hangot.
A mai maíryar nyelv han/^rendszere a sumér nyelv 6sl 

hangrendszeréből fejlődött ki, figyelembevéve a termé
szetes hangváltozásokat a sumér nyelv hangrendszerétől a 
magyar nyelv hangrendszeréig,

1,A mássalhangzók fonetiká.la.

A aumér b-hang,

[b b|Az 6sna<r/ar - sumér - h-hang mepmaradt a maf^yar



nyelvben.Pl.a siunér búr 411,122/3/4 = Silam = Haut,Balg 
magyar "bÖr

irodalmi mongol bortu'J'a = e.Lederflftsche
vagyi borbi = ua. 

azerbejdzsán burduq = ua,
jakut borbúi = u a ,,

Tehát nem változás áll előttünk, hanem a sza
bályos ősnyelvii b a b .  Bárczi által erőszakolt osztják* 
per = nyírfaháncs hártyája, nem tartozik ide és egészen 
más sumér szóra megy vissza.A sumér b-hang folytatódik a 
magyar nyelvben, ami azzal is bizonyítható, hogy össze
hasonlítjuk az akkád nyelvbe átkölcsönzött sumér szókat, 
amelyek megtartották a b-hangot a szó elején ; 

sumér bugin 552,8 = Brotkorb 
Akkád buginnu = oa. 

magyar bögyin vagy begyin.
A - borjú - szavunk is bizonyítja ezU a meglátásun

kat: sumér bur/u/ 411,32 = Tierjunges, Kalb 
akkád . bűru vagy btQu = ua. 

magyar borjú, régi* boreuj- 
török ■*‘buapaxl = ua. 
finn poro = rénazarvaa.Stb..
A szóbele ej <<ben ugyanez a helyzet/ideértendő a szó

végi összefüggés ÍS.../.A magyar* domb, régibb szóalak* 
dob, nem finnugor eredetű, hiszen megvan ez a szó az al
táji nyelvekben is, sokkal világosabb hangszereléssel és 
jelentéstannal.
Irodalmi mongol dobu = dom'b, v.O.a magyar* domu /!/ 
kalmük down' = ua.
jakut dobun = magaslat
tarancsán dóba = ua,.

A sumérban* du 459,15 = tillu = HUgel
vagy dub 138,28 = földtöltés,töltés,fal. 

Bárczi finnugoroB összehasonlítása, a vogul* tump = 
nziget, domb, mennyiben tartozik ebbe a szócsaládba, nem 
fontos.Nem bizonyít ez a szavunk semmilyen permies vo
nást az állítólagos denazallzáoióval,' amire nincs szűk-



séfT, hiaz az altáji nyelvekben megvan az eredetibb szóa
lak, a sumérban pedií? az ósalak, í/î yhát a nazalizácló 
magyarnyelvi belső hangfejlődés.A mongol annyira erede
ti, hogy még a szóvégi vokális is kimutatható...

A sző végén, nuuiér: ib ?o7,2 = zornig sein,a magyar: 
eb = kutya, szavunk ősalakja, ígyhát ebben az esetben is 
a b-hang folytonosságát látjuk, a nazalizácló az úgyne
vezett finnugor nyelvekben, későbbi fejlemény,
Ib ^  p A sumér b-hang a magyarban aok esetben p-vé lesz
úgy a szó elején mint a végén,Ez a hangváltozáa igazol
ható olyan sumer hangfejlődéssel, mint amilyen az akkád- 
ba átment sumér jövevényszavaké:

sumér bar 74,117/274/6 = Stáb, Stock 
akkád paruSSu = ua, 
magyar pálca
sumér bar 74,111 = palSku = abgrenzea 
akkád nalfiku = ua, 

magyar nalánk, Stb,.
Bárczi megemlíti a - por - szavunkat, finnugor ere

detidnek minősítve azt, összehasonlítja a finn: poro = 
por, törmelék, szóval,s ki^zben elhallgatja a finn nyelv 
etyinológiai szótárában, a 6o4-ik oldalon kiinutat-ható és 
özpmmellátható altáji összefüppéseket.

Mongol; bor = por,homok;középtörök: bor = homok;oi- 
rot: T)ur = hamu.Krdekes az, hogy, úgy látszik, a finn és 
a magyar finnugoristák nem hangolták össze mondanivaló
jukat, mert csak ezzel magyarázható a bemutatott eltérés 
a közös finnup;orosító vonalról...

A szó belsejében^ vapyis a szóv^gén ugyanez a látha
tó helyzet.Bárczl szerint a magyar p-hang az állítólag 
finnugor ’*‘pp-hangra nogy vissza.Idézi a - kan - i<írét, a- 
melyre ráfogja, hogy finnugor eredetű sp;ó,..

3umér: írab 167,S5 = maharu = erhal l.en,GmT'fan'’cn 
map-yar: kap
rt-nní̂ ol; nab-la- = ergreifen, erraffer 
török: kaD- = /weec/nehmen, wegrei ssen , Stb..



Mi az, hogy finnugor? Mert ez a szavunk nem finnugor 
és a szőbelseji p-hang másodlagos: h >  p változáson ment 
át,A - kép - szavunkra ráfogta Bárczi, hogy török jöve
vény sző, holott me^ a n  ez a sző a finn nyelvben istkuva: 
lappt gowft = ua..

Sumér* gab 167,56 = Kopie,Ní5chbildung,Duplikat. • 
Hangtan* gab ^  magyar/törökskép/kíip

l
lappt gowft 
finn* kuva..*

Ez a hangfejlődés könnyen bizonyítható olyan sumér
szavakkal, amelyek, mint jövevényszók átmentek az akkád 
nyelvbe, de az urálaltáji összefüggésekkel is,

Sumér bar 74,llo = /sich/fürchten,Schrecken 
akkád palUhu = ua.

pftlihu = félénk 
palhu = ua. 

osztják, pal- = fél 
magyar fél, félelem 
ótörök belingla- = fél. Stb..
A hangtan, tehát* b p ^ f . . .
^  Ez a hangiéjlődés szintén több egyezésben mutatha

tó ki úgy a szóelején, mint a végéa.
Sumér bar 74»52 = warten, harren 

magyar vár, várakozik 
3umér bal 9»7/27 = ándem, tauschea 

magyar változik, változtat,
A szóvégén is kimutatható ez a sumér-magyar hang-

l.fti'neti fejlődés;
sumér ab 128,3b = alt 

uififryar avul, avas.
h ^  / A h-hanfí eltűnése a szóeleméről már a sumér nyelv
en ií: kimutatható, vagyis olyan sumer szavakban,amelvek. 
Int, ,1öv( vénvszók átmentek az akkádnak mondott nyelvbe.



Vegyük a sumér: bar 74,23, szdt.Jeleatéset hátulsó, 
az,ami hátul van.Se a aumér ató átment as akkádba úgy, 
hogy eltűnt a b-hang a 8sőele;)érdl: arku. Megvan ez az 
elán ezzel a hangszereléssel Ist warku 3 ua.*

Látjuk, tehát a b-hang eltűnését, de a b-hangnak w- 
hanggá való változását IstEzzel a hangtani összefüggés - 
sel igazoljuk meglátásunkat sumér-magyar viszonylatban 
Is: b v.Aui,egyben a következő összefüggéseket is bi
zonyíthatjuk:
sumér bar = hátsó,hátulsó,ami hátul van,hát,vissza
votják bér = hátsórész
zűrjén bér = ua.
vogul Derű = vissza
finn pera = hátsórész
magyar far és fark
mongol áru = h4tsórész
ótörök a n a  = hát
jakut arja = ua. Stb.,

A mapi'/arban, í?bbe' az esetben, f-fé lett az őanyelvi 
b-hang, az altáji nyelvekben eltűnt a szóelejéról,a finn
ugornak mondott nyelvekben, pedig a b : p hangviszonyt,a 
b-hang mepmaradását látjuk, a p-hanggá való változással 
együtt, de a magyarban kimutatható olyan szóban,amely az 
eückádnyelvben is elveszti a szóeleji b-hangoti 

sumér buru 2 ,2 = entleeren, ausleeren 
akkád áru = ua. 

magyar ürül 
üres
ürülék.Stb.•

A sumórnak mrndott nyelv nemcsak a magyar nyelv ré
gibb fejlődési fázisa, hanem minden egyes urálaltáj inak 
mondott nyelvnek is.
|b >• ml A sumérban is kimutatható ez a hangváltozáa,amivel 
Igazolhatjuk a magyar összefüggéseket.

Fl.t barun t marun = istálló*



Igyt Tovlxu 411,129 = tiefliegenj Tiefe 
már sumérxmiau 129a,3 = mélyedés 

magyanmél /nyelvj,/
mély, mélység, Stb,,

A siimér d-hang,

[d >  dl Ez a hang is megmaradt sok szóban, mint bizonyí
téka a sumér-magyar hangfolytonosságnak, a azó elején, a 
a szó belsejében, éa a szó' végén,

S\amér dar 114,9 = spalten,zersprengen, 
zerstückeln

magyar darab
darabol
líara 
Q^irál,

A szd végén; bad 69,52 - b3riecken,VGrschlíes3en 
magyar fed, fedő, fedél, Stb.,
Szláv eredetűnek minősített - ör?íga -nyelvjárásban: 

dí.rága,dörága, szavunk, a sumér - dirig-a - l?3,4/39 = 
üb(.?r,mehr als,dariiberhinaus, szóra megy vissza úgy, hogy 
H Rzlávban az átvétel után kiesett az első szótag magán
hangzója,
1 d ^  t| Ez a han^változás i^en elterjedt a sunér-”iag:/-ar e- 
t.ymológial folytono.'^nág hanpctanl összefüggései hen, arai 
azt jelenti, hogy sok t-hanpgal kezdődő szavunkban a t- 
hrng másodlagos,Sumér flu ??o,19 = nOdO. = wis.^end, kund-

ig,bewuRst,verst;indi g,bekannt 
lásd, zu 6,7/13 

7Tia;'̂ yar tud / -d, mint i riző/ 
tudás
tudó, Stb..

A szóv^ré^n: surtx'r bad 6Q,45 = dumn,töricht 
magyar buta, hutflság, ,'̂ tb..

A d > - t haníTváltozás menetét i zoi.hat iuk =̂7, akk'írí—



ba átment sumer kölcsönszavnlc hnníctnnl összefilf^írésá
véi: sumer dar 114,22 = bűnt,ffefleckt 

akkád tarru = ua. 
magyar tarka, tarkállik, Stb..
»• gy|A sző elején: sumér dar 114,21 = vermehren,

I írross maohen 
magyar;gyarapít,gyarapszik 

a szó végén: pad 45o,3 = schauen,sehen,
besnhauen

magyar figyel,figyelmes,figyelő
nyelvjárásban; dar dzsarapít 

pad ^  fidzsel.
A szóelemén egyetlen összefüggésben:ty

sumér dug 396,36 = ausgiessen,/er/zeugen 
magyar:tyúk, de: tik 
régi thuc 
nylvj. csúk. Stb..
A szóvégén: sumér bad 69,29 = labfiru = alt sein, 

^ Altér,alt 
bátty, de: b^ítya 

nylvj, bácsa...
d ^  ® hangváltozás bizonyítja a ,1-hangunk különb-

böző eredetforrását, egyben a siunér-magyar hangfolytonos
ság tényét ia,Sumér; dug 396,7 = gut,schön 

magyar,régi jog
köznyelvi jó

hangtan: dug >  jug ju^ juu jü = jó
í ^ s  '^jog de; "^jobb

a szóvégi összefüggések ia jellemzők:Qsumér: bad 152 ,3 - 115,4 = hoch,oberer,
I Spitze,Kopf

magyar: fej...
sz Lásd, a s\im''rban a dentális-szibiláns nyelvjá

rásbeli haní^vrAltozásOkat.
nii.mér dug = eme-sal nyelvj. sib vagy zeb 396,7 

magyar szép, szebb.Stb,.



A szíívéffi Hsszefilí^írések: sumér bad 69,38 = fern,weit
mapvar messze /peminácló/.

d ^  7, Annlnt fl fenti nsszeff1í?p:ések mutatják, ez a hang— 
változás már a nuri^rban nyelv.iárásbeli sajátosság,
A szőelrién: r;nrT>pr iab 537,37 = b.inden,festblnden,fest

hal ten, e ina pannen 
ma^ynr zabla, meg-zajoláz 

a szó végén: í̂ uTrér bad 69,26 = kaspu = Geld,Silber 
macyar réz

pénz és péndz /orrharig/.
c^Iez a hanPTváltozás is több ef^yezéssel bizonyít

ható,Svunér du^ 39o,lo = sich beu^ren,Knie 
magyar csukló 

a szóvégi naszefüffgés ia idetartozik:
suTTíér bid 6^,29 lab&ru = alt sein;Altér 

rra^yar bácsi,
|d s Föl tételezhető; több etymológia ezt a hangválto- 

is bizonyítja.
Sumér: diri 123,19 = voll werQen,fvi.llen,

übervoll sein 
magyar: sürü, nyelv,i, siri 

a szóvégi egyezea is jellemző:
sumér kad 354b,89 = kasaru = binden,festfü,?en, 

flechten;lásd, kid ^5^,77 
akkád: kusfiru 

magyar kas és kosár.
f(1 ->“ cltfgy vélem, hogy néhány etymológiánk szókezdő és 
'/óvégi c-hangja mindenesetre a sumér d-hangra vez^-íthe- 
Lű vissza: sumér dib 5^7,2o = haltén,tragen 

magyar cipel, cipekedik.
\il ijJellemző hangváltozás úgy a szó elején, mint a 
:t’/.óvéf»én.Sumér dag 28o,7,Wohnung

magvar lakás, lakik
Q:i;'óv<̂ gén: sumér bad 152 ,4 = Mauer

magyar fal, falaz, falat rak



|d ny\Sumért diri 123,9b = über8ehUsslg,überschuss 
magyart nyereség 

a szó végen, sumér: bad 69,29 == labftru = alt seln,Altér 
magyar banya /Ténaeszony/,

A sumér g-hang,

g|Az összefüggés számtalan etymolőglával bizonyít
ható, Sumér ;gar 597,36 = aufháufen 

magyar:garmada
a szóvégén, sumért gug 318tl89<i = kilOtu = Brand;brennen 

maí^ar: gógány /kemence/.
lg Az összefüggés viláí^os, számtalan megfelelés bi
zonyítja a sumér-magyarhangtörténeti folytonosságot. Az 
akkuidba átment suniér szó hangszerelése is igazolja meg
figyelésünk helyességét,

Sumér: gam 362,4/7 = sich beugen,biegen 
mag^far: kampó 
akkád: kamasu ^ sich,beugen,biegen 

a szóvégén: sujnér ag 97,17 = graben,unigraben 
magyar akna.

jgS> gyj Ez a hangváltozás szanorít.la a map-yar nyelv gy- 
hang.iának elterjedését,

Sumér:gin lA4,56f = schwach,e] í^nd,kiéin 
nap-yartgyenge, íryenffélkedik 

A szóvéffí»n, sumér: frig lo6,52f = sich winden
sich zusammenringein 

magyar: kígyó, kígyózik 
n y e l v b á n :  kídzsó, lásd, lent: g = dzs.
[g >  ,i| Föl t ihetfl, hor-v a magyar nveDv fizzel a hangvál- 
tozással örökölte a snnér szókincs na<Tv részét,
A szó elején: sumér gar 5'^V,?/7 = Einfaasung, Beschlag,

ansnannen,einschliesBen 
magyar járom

a szóvégén; sumér ag 97,17 = Fraben,umgraben,behacken 
map-var váj, vájár, ki-váj.



|g ^  ny|Sumér: gu lo6,17 * Hals,Naokeik 
magyarI nyak, nyakas 

a Bzóvégáni aumér Ság 384,138f/232 = Mangel ajiNahrung,
flunger,No-t 

magyar eanyarog, Sanyargat.
g ;>» dzejEz a hangváltozáa bii.'^nyítja az őeiséget:

sumér gld-da 371,8/86 = ari.ctu = dér Lange
eine Art Lanze 

magyar dzsida, dzsidáa katona.
|g >• s A sumirnyelvi nyelvjáráabeli sajátosság kimutat
ható a magyar nyelvhen.Az akkád összefüggés bizonyítja 
meglátásunkat. Sumér gir lo,2b = Slchol 

akkád Sertu = ua. 
magyar sarló.

Több ösflzeíliggéfcsel bizonyítható ez a leheíilisé^g >- 3B
Sumér giglr 486,2 = narkabtu = Wagen 

magyar szekér.
j‘T >• z s|e z a lehetőség is bizonyítható,

Sumér: gin/a/ 144,56f = kiéin,schwach 
magyari zsenge.

>■ h| A han^áltozás szabályos úgy a szóelején, mint a
SBÓvégl ösBsefiiggésekben.

Suméri gur 32o,ll = tragen 
magyari hTircol 

hordoB
suméri gig 446,3 = Krankheit,SchmarB^I>eiden,Wehe 

magyari keh, kehes.
a hangváltoBás a sumérban is kimutatható i 

gum 365,11 = EermalmeK 
hűm 565,15. « ua. 

magyart homok.
v| A g-hang vokalisálódásának következmény* a fél

vokális v-hang megjelenése a magyar megfelelések szóele
jén és végéi.



sumér: ;̂ al - >ie!=̂ ti>■ nien,ver.9r->iaffon,
p-! j;7 pn,feKtr»tzen

magyar; vnlf^nít /’̂pp--/
’nan* tnn: <ral ’ml nal vni-^n-ft 

sunér: síp 2̂ '>,?6'b - Wf'hon 
n'affvar; szövet, szövés, 3'7,öv̂  

tiaíiírtnn: s.i^> .t 1u > r í u >  sir - SRöv-r,
{g>• PlI A sumér ny^lv nyelvi?^rásbeD i savHo^^ ' a;

> af : rrar vapv: o’al : >̂ al ,

A szóele.ién, oum^r; = rr^rbrec>ipn, í;-’-•bröp'. >  ̂n
■̂'a--'var; mozsár, mozsar-t'lrr 

hangtan: riiz ̂  r̂iuz ̂  •'’u?- = mozsár.
Y.Ö,ezzel ösoZ^^üférésben az akkád p.-’-vŷ .é:.' ' --t:

fi / • ■ suiTtpri gaz -- "ioza'̂ r
akkácl: mazuktu = ua, 

vai^y: n> ad akku = ua. 
magyar; mozsár,

Követkpztetéaünk, tei^át helyes: több su^’í̂ r sző tn.i- 
ssóbfll alakjában mutatható ki a ma^var nvelvben, v a ^ i s  
ezzel a hanfrazereléssel örökölte a mapvar nyelv szókin
csének eery részét.

A ?iaffvarban a szóvéírc'n i8 kimutatható a hanpcsere: 
sumér fnxp ‘i91,4/l‘i = pphuű = OpRchwür 

mapyar: gümó, ^iimős 
sumér: sae 115,8 = andanfinu = Ferson 

maíryar: szám-om-ra = nekem = személyemnek /»/ 
szám-odra = neked = személyednek, stb, 

ési SZEMély...'
)g ;>• h] Ugyancsak sumér nyelvjárásbeli sajátosság,ami azt 
Jelenti, hogy a magyar szó szókezdő b-hangja sok esetben 
egy sumér szókezdő pr-hangnak felel meg,
A sumérhan: ba : ga; GilgameS : Bilgamefi; gilum i bilum. 

Sumér: ctlt 111,8 = stiirzen,umBtUrzen 
borít,fel-borít,ki-horít



sunéri gór 362,28 « unstürzen, sioh beug«n 
magyart borul, fel-boml, le-borul,

A szé belsejében,sumér: glgur 85,212 = plsannu
Behaiter,Kufe,Tonne 
Tonklste 

magycuri koporsó /!/•
Ebben as esetbeni g » b >  r* a magyarban.

7,ö,sumér: glg 446,4 = isar^u = krarJc,beschwerlich 
gib-1 = ua. 

magyar: gebe, gebedeslk,neg-gebed.Stb,•
A fenti hangrlszonyból a nagyarbant b >  p >  f.

Sumért gór 46,4 = serschneldea,in StUcke echneiden 
magyart fOrrfaa, fUrésael.

Hangtant gor-̂ sî tar •::̂ '̂ pur = fOréss.
Suaért ga 559,5 > Fadea,Gam,Sohnur 

magyart fon / —n mini lgeképc6/
Hangtant ga ■ ba >>‘‘*'pu « fo-n.

Sünért gog 591,16A8 «= ilnou = Zatan 
magyart fog.

Hangtant gog ̂  bug :̂'*‘pug > fog.
sséelején, a magyarban szabályosan eltűnik a g-

hang.Ect a hangfejlődiat ki lehet mutatni aumér-akkád e- 
tymoléglékban ia; az akkádba átment sumér kölcsönszé sok 
esetben elTesztl a szókezdő g-haAgot.

Sumért gl8 296,6 s Baum,Hols 
is 296,6 = ua. 

hangtani giS 2^*if-^is
az akkádbant '^isu = ua..• •
Ez a fontos és jellemző hangfejlődés megvan a sumér 

Ab a magyar hangtani összefüggésekben is.
Sumér: gi5 296,17 = gross,gewaltig 

magyar: iszonyú 
hanptan: giS '15 >  is = isz-onyú

sumér: gal 343,7 = gross,gfewaltig 
magyar: állat : állat nagy ember 

linnrtan: gal >• *al >  álat = állat.



Sumí^rc gal 8 0,22/^1 = ansteHen,an8etzen,stellen,
festaetzen,einsetzen 
bes t ellen, bestlmjnen 

állít Ae-,fel-,kl-/ 
állapít / meg-/ 

dei alkalmaz /gemináeió nélkül/.

. A sumér p-hang.

\p J)\a sumér p-hang csak néhány analógiában maradt meg 
a magyar nyelvben, ami azt jelenti, hogy a magyarban sok 
p-hang másodlagos és egy aumérnyelvi b-hangra megy vlsz- 
sza.Sumér: pala 5 3 6,13o,l = Königskleld/Gewand 

magyar: palást.
jp Ez a hangváltozás ia kimutatható a magyar nyelv
ben és több összefüggésben bizonyítja a sumér-magyar fo
netikai folytonosságot*

Sumér: pa 295,13 = Sprosa, Nachkomme 
magyar: fi 
sumér: pad 45o,4 = ausersehen,.finden, 

auf etwas stossen 
magyar: fedez /fel-/.

A sumér t-hang.

|t >• t\A semita akkádba átkölcsönzött sumér szavak alap
ján is igazolhatjuk ezt a sum4r—magyar hangtani össze- 
fíiggést,Sumér: tar 12 ,1 1 1 = zerbrechen 

akkád: tardku = ua. 
magyar: tör, törik.

A szóbelsejében: sumér sita 62,3 = rein 
magyar szent 

régi írásmód scet.
A t-hang szóeleji eltűnése már a sumerban hlzo-

nyítható: tibira = ibira ?3,1 = Handelsapent.



Sumén til 69,3 = sitzen 
magyar: ül 

hangtani til ̂  *il = ül
aumért tir 375f6 = Wald 

magyart erdő 
hangtan: tirj>'ir = erdő,

A síjunér k-hang.

k >  iqMint primér hang sok magyar szó szókezdő és szóvé-
gi fonémája, bizonyítva a sumér-magyar hangtani folyto
nosságot. Sumér i k u r  6o,34 = Krümmung,Krei8 

magyari kör, környék 
a szóvégént s\imér lu-Sukra = 296,92 a naggíhru »

Schreiner
magyart szekrény

dei azökröny, tájszó.
l k >  h|Ez a hangváltozás is általános a eumér-magyar ety- 
mológiák viszonyában.

Suffléri kur 6o,33 = krümmen,biegen 
magyari horgas 
sumért kur 403,66 = binden,umbinden,fesseln 

magyar: rriTok 
a szővégént sumér tukur 483,32 = 9chwer,gewlchtig 

magyar teher.
A b - d - g é s  a p - t - k  hangcsoport fonetikai vi- 

nzonya alapján bemutattuk azokat a hangváltozásokat, ame
lyek a sumér szókincstől a magyar nyelv szókincséig ve
hetnek. Lát tűk egyben, hogy a k-hangunk nem finnugor, ere- 
iiettf, hanem magyar eredetű; mindez bizorví tható az al tá
ji összefüggésekkel isi 
inap̂ rar kerül, kering
mongol kerü- = hinundheréehen,wandem,ujnhertreiben
•^koreai kér- = megy
rttrtrök káz- - utazik
onztják kerla- » fordul, forog
rinn kiéri- = í^rul,gördül,forog, Stb,..



A sumér z-hang.

\z >• z\ Ez a hangviszony igen elterjedt a sumér-nag3rar fo- 
aetlkal összefüggések terén.
A szóelején.Sumér: zub 6o’̂ ,4 = í^efrsn,fiiessen,tröpfeln 

magyar: zápor-esó 
3u:űéri 2U 6,7 = benachrlchtigen;Kunde 

nagyar: zuvpl /tájsíó/ 
a 8aóvégén,sumér: guz 371,19 = Zentrura 

magyar: közép.
3 1Igen elterjedt hangviszony mind a három poziciójá-

ban.Sumér: zag 332,4-3 = Ebene,Flachland 
magyar: síkság 
sumér: uz/u/ 171,3 = Pleisch 

magyar*hús.
Ig ■> Bz| A magyarban sz-szé lesz úgy a szóelején, mint a 
szóvégi összefüggésekben

Sumér: zabar 29,3 = leuchtfflr,strahlend,glanzend 
magyar: sziporkázik 
sumér: kaz 4o5,9 = zerschneiden 

magyar* kasza.
[z >  za Néhány szavunkban megfigyelhető.

Sumer* zag 332,13 = Eingeweide,Leber 
magyar* zsiger 

a szóvégén,v.ö. sumér: r u z  565,2o = zerbrechen 
magyar: mozsár.

z >• cs^Igen elterjedi" hangviszony, bár a legtöbb eset
ben csak a szóeleji összefüggések a legjellemzőbbek. 

Sxunér: zil 126,5 = leuchtend,glanzend 
magyar: csillog 

csillag.
|g >- o |e z a hangváltoaás csak néhány egyezésben mutatha
tó ki.Sumér: zag /= zig/ 332,26 = Höhe,Anhöhe 

magyar: eikó /hegycsúoa, régi/ 
sumér: guz 565,38 = sich niederkauem 

magyar: kucorog.



Iz 1 Töbt szóban kimutafiató ez a hangripzony,
Sumér: zi 84,35b = sein,dasein,bestehen,stattfinden 

magyar: lesz
lehet, Stb,«

z jjEg a hangváltozás la elfogadható.
Sumér: zll 126,9 - volltrő'^lich,vorteilhaft, 

vollwertie fgut,schön
magyar: jeles.

I z ■> h| A magyeirnyelvi h-hangnak sumer e-hang előzménye 
is van.Siunér: zid 84,18 = rechtmSssig,gesetzmasslg,

wahrhaft,getreulich 
magyar: hiteles,hitves,hites.

Iz t|Sok esetben a szóeleji t-hanc a magyarban nem el
sődleges, hanem, mint ebben az esetben, egy ősibb z-hang- 
i-a megy vissza*

Sumér: zu 6,YA3 = kennen,erkennen,wisaen,Kunde, 
Kenntnis,benachrichtlgen, 
erfahren

magyart tud, tudás, tudós# Stb..
V.Ö.,sumér: du 23o,19 = ua,.

A sumér s-hang.

)a >• sz A hangfolytonosság ebben az esetben is kimutatha
tó úgy a szóelején, mint a szóvégi összefüggésekben is. 

Sumér: sil 12,117 = /zer-/schneiden 
magyar: szel, szelet 

;i szó végén, sumér: mesi 61,149 = schmutzig, trüb 
magyar: maszat, maszatos.

|:i '>■ a/s/ Ez az összefüggés is igen elterjedt a sumér- 
itiaryar etymológiák terén.

Sxunér: sur /=sir/ 461,175a = Grab 
rnagvar: sír, sírhely 
sumér: mes "^14,13 = máru = Person eines Standes

Gewerbes
niMf’-var: mester, mesterember.



>■ csjTöTjb etymolópiával bizonyítható ez a fonetikai 
fejlődés.Sumér: si/=sig/ 295,26f = /sich/beruhigen 

magyar: csigát 
sumér: sig 592,lo = verkleinern,wenig 

magyar: csokik, csökken, csökevény,
>  zjsTunér: sár 152,62 = vertreiben,verjapien

magyar: zargat, el-zargat.
|b >> ej Stunér; sig 592,2/lo = dürr,schwach,dünn

magyar: cingár / g = ng orrhang/
sumér: sag 115,7 = Handwerker,Arbeitersohaft

magyar: céh, céhbeli,
{s ■>• h| A magyar h-hangnak sok esetben sumér s-hang- 
előzménya van.Suméri sig lo3»lo = /sich/beruhigen

magyar: higgadt, higgad / gg-gemináció/ 
sid 103^,6 = Kalte,Prost,kiihlen 
hideg, hideg időjárás,

Sumér: sag 115,2 = wohnen
magyar: lakik; v.ö. dag = ua, 

sig 112,24 = Atem,Luft 
liheg, lehel,

|s >  t^Sumér: sig 567,9 = Ziegel 
magyar: tégla.

|s >• 0\ Fontos hangtani fejlődés:
sumér sár /=sir/ 152,41 = schreiben 

magyar ír, írás.

A sumér 5-hang.

I fi ^  s' Ez az ősi sumér hang is kimutatható számtalan
etymológiában, bizonyítva a sumér-magyar nyelvi geneti
kai folytonosságot.Sumér: §ub 68,24 = reinfegen,

reinigen,abreiben 
magyar: seper, seprő 

a szóvégén: suirér haá 12,67/8 = spalten 
magyar hasít, hasad.



jg ^  az\ Számtalan összefüggés bizonyítja ezt a fonetikai 
egyezést.Suméri 8a-ra 353*29 = trooken werden,dürr 

magyart száraz, szárít, szárad 
a szó belsejében: sumér aS 1,3 = Norden

magyar észak, északi hideg.
Sumér: Sár 152,15 = abscnliessen, einsperrea5 z

magyar: zár /ki-,be-,el-/ 
a szóbelse.iében vagy a végén:

sumér u§ 211,48 = begatten 
magyar üzekedik/állat/.

5 >  zs Ez a hangfejlódés is elfogadható.
Sutnéri Sár 11,27 = flaiiunen,brennen 

magyar: zsarátnok 
a szóvégént sumér garaS 319a,6 = Omen,Entscheidung 

magyar varázsol, varázslat.
S ■>■ csjA magyarban a cs-hang egyáltalán nem mondható 

nrimér elemnek, minden esetben derivációja valamelyik ro
kon hangnak.A szóeleji fejlődése a sumér d,z,s és most S- 
re mutat, ugyanezt mondhat juk'a szó belsejében vagy a vé- 
^én.Sumért lol,25 = Sur = ausnressen,keltem 

magyart csurgat
sumér: Sur/u/ 494,5 = Stall,Pferch 

magyar* csílr 
fi Mzóvégént sumér aS 1,38 = Brúder 

magyar öcsi, nylvj.ecs.
Megjegyzés: Amint láttuk, a magyar - mocsár -szavunk 

nnn szláv eredetíf, hanem a szlávok vették át tólünk, mert 
M ::umérban: mesiir 61,149 = T'orast,Sumpf;ebben az esetben 
/I <:;i-hang egy ősnyelvi s-hanr^ra megy vissza.

Egyébbként elérkezett az ideje, hogy me/orvizsgáljuk a 
Mi/if̂ var nyelT állítólagos jövevényszavainak kérdését, mert 
« rinnugoros nyelvészet ú{Ky Iceyieli a magyar nyelv szókin— 

mint valami csőd törne írét..lók esetben ősi magyar sza
val-it .Jövevényeknek minősít anélkül, hrí'y rieglenne a ki- 
' I II;;(tott sző pí^yik vaí^ másik - állítólaí'cs - kölcsön- 
M.i.i ti’ 'Ívben! Pü , a "fegyver" szavunk, az állítólag kö-



zépfelnémet ‘‘‘vSde-wer összetételből vettük át; de ilyen 
összetétel a kfn. -ben egyáltalán nincs! Valamelyik lél- 
kiismeretlen nyelvrontó finnugorista vette a németiFehde 
= viszály, és Wehr = védelem,gát, szavakat és rájukfog
ta, hogy ebből a nem-létező szóösszetételből ered a ma
gyar - fegyver - szól Persze, Bárnzi szorgalmasan ismé
telgeti ezt a szótörténeti hamisítást, mint valami tudo
mányos igazságot, lelkiismeretfurdalás nélkül szétoszto
gatva a magyar nyelv szókincsét.Ugyanezt caelekszi a ma- 
gyarnyelvl - kovács - szóval is.1193-as nyelv-emlékekben 
így írják még ezt a szót: coach,vagy cuach/koács,kuács/. 
Áll ez az elem a tőből: ku- és az összetett -ács elem
ből, amelyben a -cs elem egyezik a magyar-török-mongol:

-öl, foglalkozást jelölő képző
vel, Pl, ótörökben: angöi = vadász; a mongolban:qoniői = 
juhász; ótörökben,pl, toqu- = sző : toqu-Si = takács!

A mongolban: alta-öi = aranymífves!
Tehát a - takács - szavunk sem szláv eredetíí, hanem 

a szlávok vették át a turáni nyelvek szókincséből!
Mi jogon osztogatja szét a finnugoros nyelvészet a 

török-mongol nyelvek szókincsét?
Tehát,ahogyan a - takács - szavunk sem szláv erede

tű, úgy a - kovács - szó ia a magyarból került a déli- 
szlávok nyelvébe, mert, tudtommal, ebben az alakjában a 
déllszláv nyelvekben van meg: kovaö.-,Az oroszban:kuznéc, 
de: kovatj = kovácsol. A töve a szónak, a ku- elem pedig 
a sumér - ku 4 68,51 = kudimmu = lu-ku-dim = Edelmetall- 
arbeiter = nemes-fém-mííves, szóra megy vissza!

A sumér - ku-dlm - pedig ebben a hangszerelésben a 
török nyelvek ismert etymológiája: kuyum-cu = aranymű
ves! A hangváltozás szabályos: kudim

kuyum-cu,,,
Ám, térjünk vissza a fonetikai összefüggések meg

tárgyalásához.
8 c Ez a hangváltozás is kimutatható.



Sumér: Ser 152,22 = Faden,Garn 
magyar: cérna, cérna-szél 

a sző belsejében, sumér: kuSu 448,2 = bülu = Kleinvieh,
vierfüssiges ^etier

magyar: koca.
|g jIa  magyarban, tehát a j-Lang a szőelején semmi e- 
setre sem lehet ”finnugor" eredetű^ mert az*'úgynevezet-^

ufinnugor nyelvelcben sem az; az altáji nyelvek etymológi- 
ái is idetartoznak.
Sumérban, a szóelején: ieg 551»2 = Suripu = Eis,Frost

magyar Jég, Jeges
mongol 3eke-re- = kalt/kühl werden
osztják ;^en^ = Jég
vogul ^ingG = ua.
finn JSá = ua.
török so^uk = kalt;Eaite.

A szó belsejében, sumért had 12,78 = sioh beugen, biegen 
magyar: hajlik, hajol; kajla.

5 >> ny Minden bizonnyal már régen bekövetkezett ez a 
hangváltozáa, mert több összefüggéssel bizonyítható ez a 
feJlődéa.Sumért 9ag 365y5 = freundlich,gn&dig,gut 

magyart nyájas, nyájaskodík 
sumér: 9uS 126,41 = abschneiden, beschneiden 

magyar: nyúz, meg-nyúz.
fi gy Ez az összefüggés kimutatható úgy a azóelején, 

mint a szóvégénj igen elterjedt a magyarban.
Sumér: sab 295k,4 = rupfen,/aus/rupfen, 

das Rupfen,Wollausrupfen 
magyar: gyapjú / = a tépettl/ 
sumér: Seg 551»4 ? Eis 

magyart gyég 
M fizóvégé*: sumér iS 212,9 = Berg 

magyar: hegy, hegység 
sumér: aS 1,2 = eins 

magyart egy /számnév/.



)
|fl - l|Több összefüggéssel bizonyítható.

Sumér; 3uk/u/ 469,5 = Verköstigung,Verpflegung,
Kost, Futter 

magyar; lakoma, lakmározik, 
a szóvégén, sumér; u5 271,2/6 = Mutterleib 

magyar: öl /testrész/.
Minden bizonnyal ez a hangváltozáa is ismert.

Sumér: 5ag 356,7 = Hűld 
magyar: hódol, hódolat 

Hangtan: §ag i>.'*’hag hau >- hau >- hü = hó-dol,
A

A sumér h-hang.

h >• h Több összefüggésben primér hang és így meg kell 
különbböztetni más eredetű h-hangoktól, valamint a h- 
protézistól,

Sumér: haS 12,7o = /zer/schneiden, spalten 
magyar: hasít, hasad, hasáb, hasadék 

a szó belsejében: sumér tuh 167,2 = über,viel,mehr als,
schwer fallen

magyar teher.
Ez a hangviszony is alátámasztja a sumér-magyarh k

hangtani összefüggések folytonosságát; számtalan etymo- 
lógia bizonyítja ezt a lehetőséget,

Sumér: had 381,3/9/53 = sich erheitem,Heiterkeit,
Pröhlichkeit

magyart kedv, jó-kedv 
a szóbelsejében, sumér: mah 57,3/4 = fest,stark,

bestándig 
magyart makacs, makacskodik.

Néhány etymológiában kimutatható ez a tendenci-
a, suméri hal 456,18 = lügnerisch,Lügner,Lüge 

magyart füllent, füllentő,
|h >  0 Ez a hangfejlődés már a sumérban kimutatható, 

Suméri har 4ol,57ff = schreien,heulen 
magyar: ordít.



Lásd, sumér: ursa 4ol,119a = ordít 
ARA 401,152 = ua. 
ir 579,382 = ua. 

de,magyar: virginál / T-protézis/.

A sumér 1-hang*

1 Mint primér hang kimutatható úgy a ssóeleJém,mlnt 
a szóvégém, de mag kell említeni, hogy sok esetben Toka- 
llsálódik a szóvégén,

Sumér: 111 313,5 = Wlnd,Luft,Atem 
magyar: lélegzik, lélegzet 
sumér: lal 481,32 = aogesehlrrt seln,anschlrren, 

hesponnea, einspannen 
magyar: ló /= ...a befogott..,/? nylTj. 16u 

hangtan: lal ̂  la^ ^  lau ■>* lű = ló 
sumér: lal 481,43 = /aufAdagén 

magyart lógat, nylTj. I6ugat 
sünért Inl 355,7/18 « falsch,lügnerisch seln 

magyart lódít, lódítás 
suBÓrt lal 481,4c a stellen, aufstellen 

magyart lajtorja /tehátt 1 j I /.
\l r| Ez a lehetőség is bizonyítható.

Sünért lal 481,4c = festsetzen, aufstellen 
magyar: ró /ki-/ 

imní?:tani lal >■ ^ran rau rő = ki-ró,

A aumér r-hang.

r Úgy a szóelején, mint a szóvégén megmaradt ez az 
myolTi hang a magyarban.

Sumér: ri 86,31 = sich verbergen 
magyar: rejt, rejtőzik 
íiumér: ri 86,41/74 = fliegen 
mnRyar: repül, röpköd, röppen 

nv.Wf^Kén: sumér haru 288,9 = harű = Gef&sa, Pasa 
magyar: hordó.



*-1| Ez as összefüggés is bizonyítható.
Sumér: rig 295o,lo = veiden 

magyarx legel, legeló, legeltet.

A eumér m-hang.

!■ > m|A szóelején és a szóvégén számtalan etymológia fo- 
BéaáJa .Sumér: ma 233,2 = gehen 

magyar: megy, mehet 
sumér: tűm 2o7,9 = wiederauferstehen, auferstehen 

magyar: támad /fel-/, támaszt /fel-/.

A aumér n-hang.

|n >  n|Sumér; nin 556,6 = Sohwester 
■agyar: nén, néni.

|m By| A azóelején, stirnér: nir 325,3o = Sattel
magyar: nyereg, nyergei 

a szóvégén, sumér: tun 595,12 = Ess-Napf,Schale 
magyar; tányér 

T.ö.nylvj.í tángyér.
Megjegyzés.Bemutattam a mássalhangzók fonetikájának 

auaér-fliagyar lehetőségeit, összefüggéseit és egyezéseit.
A STinér-Bagyar konszonantizmus folytonosságát, ebből az 
alapból kiindulva, az idevágó fejezetben tárgyalom majd. 
Láttuk, tehát, hogy a hangváltozás szabályos, kivételes 
esetek nineaennek; a sumér-magyar folytonosság hangtör- 
t4neti valóság...



2.Ag alap-Tokállsok fonetikája.

A Bumór a-hang.
Erre a sumér a-hangra megy vissea a mai magyftr nyelv 

latlállB a>hangja.
Sumér ad vagy ad-da 145,2/39 « Vater 

magyar atya
pa 295,12 = HolZjBaum 
fa
bar 74,148/9 = Genosse 
barát, barátság.

Ugyancsak erre a sumér alapvokálisra megy vlssea az 
Illabiális á-hang,

Sumér a9 339,3 = verfluchen 
magyar átok, átkoz

na 431,2ff = beischlafen 
náss
gag 230,24 = Pflock 
gágó vagy kákó.

A sumér e-hang.
Erre a sumér e-hangra megy vissEa a mai magyar nyelv 

e- és é-hangja,
a/.Sumér; eren/erin,erim/l72,51a = Peind 

magyar: ellenség / r = 11 gemlnáciö/
te 376,8 a schaffen,machen,tun,bild«a 
tess
mes 314yl3 ° Person eines Standén/

Oewerbea
mester, mesterség 

V«Suaért esi 322,17 > sttsa 
magyart édes, édesség

ne 798 SiHL 19« » luge 
■én
Seg 551»4 - lin



A sumér 1-hang,
A sumér i-alaphangra megy vissza a mai magyar nyf.lv 

i- és í-hangja,
a/.Sumér; in 148,4 = schwanken, wanken 

magyar; inog, inga
si 164,8 = eilen 
siet, sietség
sig 5 9 2 , 2 = vertrocknet, dürr 
szikes, szikkadt /gemináció/ 

b/.Sumér; i 231,71 = Öl,Fett,Essenz 
magyar: ír

sig 454,7 = gut,süss,barmherzigjgnadig, 
freundlich 

szíves, szívesség.

A sumér u-hang.
A aumér u- alaphangra megy vissza a mai magyar nyelv 

n- és ú-hangja.
a/.Sumér: ur 2o3,2 = Finger,Spitze 

magyari ujj
zu 6,7 /1 3 = wissen,erkennen,Weisheit 
tud
zubi 60^,4 = fiiessen 
zubog

b/.Sumér; du 15,lo = singen 
magyar dúdol, dúdolgat

dug 396,2o = ausgiessen,erzeugen 
tyúk.

Megjegyzés,A magyarban a hosszú vokálisok jőrésze 
nyúlással keletkezett, tehát eredetiben nem voltak hosz- 
szúak.Továbbá a mai magyar nyelvben a hosszú vokálisok 
nagy része, a b-, a g- és az 1-hangok vokalizálódására 
megy vissza, éspedig úgy, hogy a vokalizálódott mással
hangzó az előtte lévő vokálissal, összevonással egy hcs^ 
sZÚ vokálist alkotott.Hangzókiesés is hosszú vokálist 
eredményez a magyarban,V.ö.az idevágó fejezetet.



a/.A sumér azórégl b-hang Tokalisálódása a mai magyar 
nyelvben.Sumér: ab 126,3 = alt 

magyart 6 
hangtant a b j > a y ^ M ' > ő  « ó 

d«t '^avul.
b/.A sumér g-hang Tokalisálódása a asóelején és a Té* 

gén a mai magyar nyelvben.
1«Sünért gig 427,4 ■ ^acht 
magyart éj, éjszaka 

hangtani gig ̂  iii U i  >  Ij - éj 
2.Sumért iag 356,3 - gat,8ehOn 
magyart Jó, nyelvJ. Ja6 

hangtan: Sag Ja|j| >  Jra >  jő • Jó 
det Javul.

e/.A sumér 1-hang vokalisálódása a szóvégén a mai ma
gyar nyelvben.Sumért lal 481,32/6 ■ angeschirrt seia,

ansehirr«B
magyart ló 

hangtant lal >• lau >  1m  ^  lű « 1^ 
det Hovat.

Megjegyzés,A g- és a h-hang kiesésének össsefUggéseit 
a vokalismms idevágó fejezetében tárgyaljuk majd.

ibi, tudjuk, hogy a magyarban - a mai alakjában - kfl- 
lönbbzfi hangámyalatú vokálisok is vannak, mint pl.t B,ü, 
stb..S vokálisok sumémyelvi Összefüggéseit a vokalizmns t- 
devágó fejezetébem mutatjuk majd be,

A bemutatott hangtani Osszefüggésekból láthatjuk,hogy 
a mai magyar nyelv hangrendszere nem "finnugor* eredetfl,]^ 
IfiszOr azért, mert ninos finnugor alapnyelv; másodszor a- 
zért, mert az állítólagos finnugor nyelvi elemek megvannak 
az altájinak mondott nyelvekben is; végül azért nem, mert 
a magyar nyelv eddig ismert legrégibb alakja, a sumémak 
mondott ósnyelv,

A hangváltozás szabályos, as átmenet as ósibb hangból 
annak modernebb formájába, olyan logikával történik, hogy



eaakls taaB^taal folytonoBaá^ra kell gondolnunk a k^t nyelT
- a e^mÍT é» a jaa^jv hangtSrténetéb^n.

A a n é r  iqrelT a a a ^ a r  nyelT egyik régibb fázisa fo- 
Scitikal Tlasonylatbaii,

}.
A ■agánhangKÖiUeslékedéB probl-éaija.

■■ .
A finnngor nyelrésset még ma aea döntött* el, bogy a 

aa^ánhangsöbaraÖBia Aal "finnugor* aajátosság-*^ ragy csak 
a n g y a r  nyelT*k(ÍlSm* élet ében fejlődött ki.

Vas a Bagsrar ny^elT nen örökölhette ezt a haai?tani'aa- 
Játoaaága-t a finnugor mlapnyelTb^l, ha abban ne» volt meg, 
miTel annak ax alapnyalTnek a létezése ia kér<ié«ea,s^t a«3> 
■ilyen nyelTéaseti üáattal aen bi^onyíttaa t^, ellenben Min
den blxonnyal a nagyar nyelv hn^^föiláAazkedési sajátoaaá-

nangsőhaznénia kezdete éa haaználn^^a^..^^- ..
Foebel - idézett munkájában - ■egemlíti, hogy a aimér 

nyalTban kettAa az llleazkedéat az alőrehatö éa a Viaasa- 
falé haté illeazkedéa.

T«5» 17. "Die 7okala verbaler und prononinaler Bild- 
nngaalanent* unterllegen in gewlssen Pálién dér Tokalan- 

. Pl. t' Előre i mendan-a /■< mén4én-«/;
menzan-áa/< ménzen-áa/i

az iámértt mn-̂  igakötő, a ^ni- bélrag előtti ni-ni-ré 
lUaazkedik; a -*ra- belrag előtti ma-ra- az illeazkedéa.

A Tiaazafelé ható illeazkedéai
al-gubb-ui / C  al-gubb-al/ 
uig*nu-kurr-ud-a /•< nig-nu-knrr-ed-a/ 
tum-ud-a / - C  tum-ed-a/.V.Ö.§17 - 19*

Falkenatein így nyilatkoeiki'
"Bezeiehnend fUr die Sprache Gudeaa eracheinen fol- 

ganda KLnzelheiteni Die HHufigkeit dea a-7okalismua an 
Staű.lan, für die aonst ”e” überllefert iati Die H&ofigkeit 
dar totálén and partiellen Vokalangleiehuag".V.Ö,AK0R.28 - 
%lo« Suaér: gln-a = menjl - ga-na > alőret

ni-dn-zu t nn-dn-zn > aki a azükaéget ismeri 
eme-ni-hul-du-ga t eme-ni-hul-da-ga = 

a roaazat szóló nyelv.



A magyarban, bár lezártnak vehető a hangzóilleszkedés 
Vrifejlődése, nyelvjárásban még nyoma van a nem illeszkedő 
sajátosságnak is: kertná - kertné, vagy: kapáve ~ kapáva.. 
A magyar nyelv e sajátossága, tehát sumer örökség, a hang- 
zőilleszkedés kezdete egészen a magyar nyelv ”3Uinó?nak"ne
vezett fejlődési fázisáig megy vissza, a magyar nyelv et- 
ben az összefüggésben is egyenesági örököse a sumér nyelv
nek és egyben - Jogos örököse is««.

A siunór-magyar konszonantizmus.

A/.A szókezdő mássalhangzók.

l.A szókezdő sumér b-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő b-hanggal 
búr 411,57 » hurru = Höhle 
BARlang
bar 74t149 = palfthu = scheuen^Furoht bekommes
BORzad, BORzalom
b/...a szókezdő p-hanggal
bar 74f83 ^ rnSr^fiu^mdrdStu s Bebauung,Anpflanzung,

Bodenbestsllung
PARaszt, FARaszti munka
bar 74,15o = tiSimtu = unbebautes Land
PARlag, PARlag föld
o/...a szókezdő f-hanggal
búr ll,lo3 = patton = /«in-/bohren
PÍR, PURdal, PüRu
búr llfl3 = salfttu = zerschneidén,spalten
PORgáes, PORgácsol
d/.«.a szókezdő m-hanggal
bar 74,73 = kaS&du = fangen,ergreifen
MARkol, MARkolász
bar 74»43 = barft,natftlu = sehen,schaueB,beschauea 

eine tision habén,anblicken,Blick



MEResztl a szemét
MERengf elMEReng
e/...a szókezdő y-hanggal
bar 7 4 ,5 2 = dag&lu = warten^harren
JÁR, VÁRakozlk
bar 74,60 = kamű = binden
VARH, VARRás
f/...a Tokallzált b-hanggal 
bll 172,lo = edSu = neu 
WIJ /régi alak/
ÚJ

hangtani bil uij uij üj = új.

II.A szókezdő sumér g-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő g-hanggal
gur 362,28 » kan&ín = sioh beugen,gebogén sein 
GŰRbül, GŐRbe, GÖRbít
gub 2o6,24 s kap&gu = schlingen,wickelm,
I zusammenziehen
GÜBanool, össze-GUBancol
b/...a szókezdő gy-hanggal
gu lo6,62 * pah&ru = /sich/ver-/sammeln
GYŰjt, Gyülekezik
gur 362,36 = kanaSu = gebogen sein,sich beugen
GYŐR, GYÍÍRŐdik
o/...a szókezdő J-hanggal
galan 87,55 = hassu,mudű = weise,klug,Terstándig 
3ÓUM, JÓZANság
giS 296,21 = tirtu = Orakel, Ómen,
I Eingeweideschau
JÓSol, Jóslat
d/...a szókezdő ny-hanggal
gul 559,13c = rabű = wachsen,gross werden,hoch,
I vergrössert
NTÚIik, ki-NYÚLik
gam 362,14 = matu,mltu = abgestorben,totkrank 
NYAMvadt.



e/...a Bzőkezdó k-hanggal
gua 565,29 = kaallau = wetzan,aehftrfaa
Köszörül
gór llo,4 = kanna = Kanne,BehKlt«r 
KORaé
f/...a szókezdő h-h^nggal
gam 362,4 =kamŰB^«, heagen,bi«g«m
homlok
g/««.a szökesdó zs-haaggal
gngar lo7,24a = kanftia ■ aloh beugen
ZSUGORodlk
gugar lo6,2o5b > kar&na « eammela, auThlnfea 
ZSÜGORgat
]i/...a ssókezdó T-hanggal
gal 8o,3 > baSft = Bela,das«lB,beatehen,habén
VAIr- áa 70L-
gal 0 0 , 2  = aatbn - wohnem 
VALÓ, VAIÓal
l/...a aiókesdó a-hanggal 
glS V 72b ■ nlkan > 8chnelden,abschneld«n, 

Srmordung
MISkárol
MÉSÍárol, le-MÉSZáról 
jA,«a Bzókezdó a-hanggal 
glr lo,2a a SerttL = Slehel 
SARló
glr 346,15 « fiahft - Schweltt 
SERtós
k/...a szókezdő jí^hanggal 
gal 8o,7 = kftnu a stehen 
ÁLL, ÁLLdogál 

gafian 411,34 = bdltu s Frau,HerrlB, Gattla 
I BesitzerlB
ASSZ0H7, régi ÁZZUV



l/..«a OEÓkesdő rokallsált g-hnnp.gnJ 
glg 427,4 » mftin « Nactat 
ÍJp ÉJsBaka 
giá 29í^75b = hasiau = Veráinnd,W«l?.he t
tsz

a/.,.a seökezátf b-,p-,f-hanKírai
glg 4 4 6 , 2 5 e buSftau s GestankfUblur Uorueh
B0b , B0Kllk, BŰzSe
gU8 5 6 5 , 3 5  = pue8u3stt,nftl3utu 3 ve:^nloh'-et werden, 
I aertitört
pusztít, pusztaság
gttg 591,16/18 = Sinnu = Zah.i
POtf, POCae
n/.,«a szókezdő dzs-hanggal
gid-da 122,61 B arlktu « das Lange,e.A:rt Lanza 
DZ3IDDA.

III.Á szókezdő sumér d-hang egyezik a magyartan 
a/..«a szókezdő d-hanggal
dar 1 1 4 ,9 / 1 4  >= litű,éalfitu = spalten.zeratiickela 
DARabol, PARab, DIRlb-DARab 
dub 3 5 2 ,1 2 « balaggu « Pauke 
DOB, DOBol
i/,..a szókezdő t-hanggal
iar 114,22 ■ tarra = bunt,geflftckt
TlBka, TABkállik
dog 3o9,le B karpata = Topf,Krug,Gef&ss
TOK, TECaő, TSOez
e/...a szókezdő gy-hanggal
dar 1 1 4 , 9  > iattun = gross machen,Termehren
GTARapít, STarapszlk
dlr /- dar/ 123,7 » afi&8a ■ leiden,leidroll 
OTAiaé
d/...a szókezdtf J-hanggal
dng 3 9 6 ,lo B d a m & ^ , d u B ^  « gut,wohl,(rüte
JÖ, JŐság



dil) 5 3 7 ,4 / 9  * aiaicu = gehea,konunen
JÖ, JÖYée, Jövetel
e/«««a szókezdő ty-hanggal
dug 396,26 B rihfl,rahft » ausgiessen,zeugen,geb&reB

befruchten
TYÚK, TYÚKtoJás
f/«.,a szókezdő ay-hanggal
diri 1 2 3,9b = atftru,atru = über3ohüssig,Ubersch\iBs 
ITYERBsóg
dusu 3 2 0 , 1 9  = kudura,dupSikn « Traggestell,
I Tragbrett
FTOSZOlya
g/..,a sBÓkezdő 1-haaggal
dlb 5 3 7 ,4 / 9  > alftka,bt*u » geheii,treten,kom]nea,
I betreten
LÉP, LÉFkad, LÉPÓfl
dag 28o,7 « iubtv B Vohnung
LAXlk, ULKás^ LAKÓ
h/...a asókesdfl o-hanggal
(Slb 5 3 7 , 2 0  « k&lu « haltén,tragen
CIPel, ClPakedlk
dib 5 3 7 ,2 3 / 4 9  e kamű « packen,ergreifen,fassen 
CIBál
i/..«a szókezdő es-hanggal 
dim 6 0 , 3 7  3 tarbü 3 Sprösallng 
CSQIete
dim /*= dib/ 5 3 7 , 4 9  « tamfthn ■= fassen,ergreifen
CSÍP, el-CSÍP
j/...a szókezdő sz-hanggal
dal 86,41 = parftfiu a fliegen,entfliegea
SZÁLL, el-SZÁLI
dal 148,22 = lltu = Stroh,Spre«
SZALma, SZALmaazál
k/«..a szókezdő z-hanggal
dal 8 6 , 2 3  = ll^flQ^u = entleihen,Pfand
ZÁLog



4a~b 537,37 « sanAku = festhalten^verschliessen,
fasBen

ZÁBla, meg-ZABoláz 
l/«.»a szókezdő zs-hanggal
dib 348,214 a ziaű,kimiltu,kialrtu zürnen,Zorn 
ZSÉMBel
dib 537,43 = riksu = Band,Binde,fa88en 
ZSE9.

lY.A szókezdő sumér z-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő z-hanggal
zub 6o^,4 - 579,455b « zftbu « fliessea,tröpfeln,

zerfliessea
ZUBog, ZUBogd
zab 589,124a b h a l á ^  s flleh«n,eatkommen,entlaufen 
ZÁMol
b/»..a szókezdő sz-hanggal
332,35 B misra,ma§Aru > ;;.^t^ennen,abgrenzen,Grenze 
zag
SZEOély
zag 332,31 » z t ^  a dahinjagen,dahinstürmen
SZÁeiQd, SZiGoldozik
e/.«.a szókezdő s-hanggal
cag 332,18 » i8da > unteres Ende,Grund
SEKály, SEKélység
zag 332,18 « lddu,seru = Ebene,Steppe
SÍSság, SÍK-föld
d/«.»a szókezdő zs-hanggal
zűr 437,49d s hamftSu = zermalmen,zerschlagen 
ZSÜRmol, ZSÜDma
zi 84,37 = san&ku,zanA^u = binden 
zsineg
e/...a szókezdő cs-hanggal
zil 126,5 = banű,namtru = hell,licht sein,

glánzeA, scheinen
CSILLog, csillag



zulj 60*,4 - 579,455b = z&bu = tröpfeln^fliessen 
CSÖPög, CSÖPP, csöppen 
f/*..a szókezdő c-hanggal 
zig 84,45 = tibü = sich erheben,aufmachen, 

aufrichten 
CIHelödik, fel-CIHelődJk
zlg/= ai/ 84,26 = nadáru = wüten,grimmig/zornig

sein
CIVakodilc
g/,..a szókezdő h-hanggal
zid 84,18 = k&Qti,kínu = gesetzma8slg,rechtmáasig 
HlTea, HITves
zig 84,45 = tibü = 3trebea,hoch,erhaben,
] Blch erheben
HlValkcdik
h/«.«a szókezdő 1-hanggal
zig/= ai/ 84,3c s napldtu = Leben,Lebewesen;eein 
LÉt, Létező
zi 84,9 = baSü = aeln,daBeln,bestehen,Torhanden 
I sein
LEsa, LEhet
i/,.,a szókezdő t-hanggal
zu 6,7 / 1 3 » idű,laaiftdu = wissen,erkennen,lehrea,

Kenntnls
TUá, TUdás, TUdó
zag 3 3 2 ,9 = ullanu = fern,lange ver 
TÁVoli/időbeli fogalom/ 
j/,,,a szókezdő j-hanggal
zig/= zl/ = zid 84,18/119 = kittu = Recht,recht 
I seln,Rechtsatzung,gesetzmássig
JOG, JOGos, fel—JOGosít*

7.A szókezdő sumér h-hang egyezik a magyarban 
a/..«a szókezdő h-hanggal
haS 12,67/8 = hamfiSu = /zer/schneiden,spalten 
HASÍt, HASáb, HASadék



huá 591,m  = auttattt = Loch
HÉZak, HÉZeücos
b/...a szókezdő k-hanggal
had 381,9/53 = ellu,namaru = Pröhlichkeit,Preude 
m h r ,  Jó- O D tíI
hűm 565,52 = = wachsen,aufwachseB
KAMasz, nagy KAMasz 
c/«.«a szókezdő f-hanggal
hűl 456,18 = sarru = Lüge,Lügner,lügneriach
PÜLLent, PÜLLentéa
hal 2,12 = zázu = teilen,hálften
PELez, meg-PELez.

TI.A azókezáő sumér k-hang egyezik a magyarban
a/,..a azókezdő k-hanggal
kid 354,77 = harftdu = featfügen,binden
KÖT, KÜTés
kab 88,10 = kabb&rutu s Dicke,dick
KÖTér, KÖVéraég
KÖPcOa
b/...a szókezdő h-hanggal
kar 376^,2/3 /1 2 = maafi*u = plündern,entrei3sen 
HARácsol, HARamla
kuá 12,19 = tlu = Stadt,Schar,Stamm,Heimat 
HAD, a Szllágyi-HAD.

TII»A azókezdő aumér 1-hang egyezik a magyarban 
a/...a azókezdő 1-hanggal 
la 481,8 3 amftru = sehen 
LÁt, LÁtás
la 481,8 = amftru = au33eraehen,findem 
LEI, LElő-hely, meg-LZL 
b/..,a szókezdő r-hanggal
li /= LI-KA/ 59,17 = Sagftmu = schreien,brülle». 
Rikácsol, Rikkant, Rikolt



luguá 483,36 = kurű = kurz,kiéin 
RÖVID, meg-RÖVIDÍt.

VIII.A szókezdő sumér m-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő m-hanggal
min 1 2 4 ,3 0 = flinftjSlnu ' zwei,beider,zweiter,

fcveiteSjWiederholung
MINta, meg-MlNtáz 
ma 2 3 3 ,2 = eűL&ku = gehen 
MEgy, MEhet.

IX.A szókezdő sumér n-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő n-hanggal
na 97,4 » nftku » zeugen,beischlafen 
irÁes
Bim 433,9 « 9a^,elfi = hoch sein,erhaben
NEHea, HBIessós
b/...a szókezdő ny-hanggal
nag 35,1 = aatű = trlnken,saufen
KYAKal
nir 3 2 5 ,3 0 = rakkabu = Sattel 
KYEReg.

X.A szókezdő sumér p-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő p-hanggal
pap 60,2 - abu = Vater 
PAP, fő-PAP
b/...a szókezdő f-hanggal
pad 45o,5 = amftru = sehen,ausersehen, erkennen 
FEDez, fel-PED,

XI.A szókezdő sumér r-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő r-hanggal
rab 1 5 1 ,6 = rabű = grosa 
ROPPant /geaináció/



b/,.,a szókezdő 1-hanggal
rig 295o,lo - re'ű = weiden,abweiden
IiEffel, le-LEGel.

XII,A szókezdő sumér s-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő az-hanggal
sil 487^17 = őalamu = unversehrt^massiT/stark sein
SZILárd, szilárdság
sig 592,17 = g i h ^  = eng,kiéin,wenig
SzfÍK
b/*«.a szókezdő s-hanggal
sil]a 62,5 = haJ>íl,hipeSSu = zer8i&rt,schadhaft
Slliny, SELEjt
c/,,«a szókezdő 2-hanggal
sig 295»15f = za^iku = Sturm
ZEGernye
d/. ,,a szókezdő c-hanggal
sig 592,2 = ubbulu = vertrocknet,dürr
GINGár / g = ng orrhang/
e/...a szókezdő cs-hanggal
sün 69,4o = nakftru,nakfipu = verstümmeln,
I verunstalten
csonka, csonkít
f/...a szókezdő zs-hanggal
sag 115,32 = pahü = abgrenzen,versperren
ZSiK-útca
g/,.,a szókezdő h-hanggal
sad 242,4 = kablu = Kampf,Schlacht
HADakozik
h/,,,a szókezdő 1-hanggal
sig 112,24 = zftku,Saru = Luf t, Wind ,Ateii
LEVegő
sig 295,26 = mahftgu = treffen,schleudern 
Lövés, LŐ



l/..«a szókezdő t-hanggal
súg 522,9 = ap8Ü,engurru = Grundwasser,Ozean, 
I SUsswasaerabgrund
TAVak, TÓ.

XIII.A szókezdő sumér S-hang egyezik a magyarban 
a/...a szókezdő s-hanggal
Sugid 354,314d = san&^,pihxi = taub,r,chliessen 
I abdSimnen
SÜKET, meg-SÜKETÜl 
b/«..a szókezdő sz-hanggal
Sab 295k,12 = Sarftmu = abschneiden,beschneiden 
SZABÓ
e/..,a szókezdő B-hanggal
sár 152,62 = Jarftdu * vertreiben,wegschicken
ZARgat, el-ZARgat
d/..,a szókezdő zs-hanggal
Sár 3 2 9 ,2 = uggatu = Zorn,zornig sein
ZSÖRtölődik
e/«.,a szókezdő es-hanggal
Sub 68,13 = nadű = werfen,niederwerfen,auswerfen
CSAP, el-CSAP, oda-CSAP
f/».«a szókezdő c-hanggal
SeS /=8u9 / 544,5 = paSftSu = salben
CIComa
g/,.. a szókezdő j-hanggal
Sag 3 5 6,5/6 /7 = damku = gut,Gutes,vortrefflich 
JAVasol, JÓ
h/.,.a szókezdő h-hanggal
Sad 296,15 = kiSSatu = Machtfülle,Macht,machtig
HATalom, HATalmas
i/..«a szókezdő 1-hanggal
Sugld 354,314d = s a n Ö ^  = schlissen

abschliessen
LAKAT, le-lAKATol.



XIV.A SBÓkezdő sumér t-hang egyezik a magyarban
a/.,,a szókezdő t-hanggal
tűm 2o7,9 = tabÖ = wiederauferstehen
TÁKad, fel-TÍMad, fel-TÁMaszt
b/...a szókezdő c-hanggal
til 73,52 = gamáru = zu Ende gehen,Ende,erledigen, 
I voHenden,fértig sein
CÉL, CÉLba jut.

B.A szóbelseji és a szóvégi mássalhangzók,

l.A sumér b-hang egyezik 
a/.,.a magyar b-hanggal

sub 2o6a,lo/l4 = re*um = Hirt,Schafhirt 
CSOBény /juhász és nagy juhászkutya/ 
őuba/r/ 354,12oa = uSSuru = frei,lösen,

frei machen
SZABAdít, SZABAdul 

b/...a magyar p-hanggal
tab 124,18 = sanftlpi = festhalten.binden 
TAPad, TAPaazt 

c/...a magyar f-hanggal
Sabar /=sabru/ 295f,l = Sabrű =

e.hoher Tempelverwalter
SÁfÁR

d/, .a magyar T-hanggal
Ib 2o7,2o = uggatu = Zom,zornig sein 
ÉVelődik 

e/. ..a magyar bb- és pp-hanggal
dub 124,42 = zurrubu = bedrangen,bedrückt sei» 
DÖBBenet

537,4 = alftku = gehen,treten 
TIPPem

f/...a vokalizált b-hanggal
gub 59,9 = ellu = Schnee,hell,klar 
HAVazik, HAVas, HÓ.



II.A sumér g-hang egyezik 
a/.,.a magyar g-hanggal

dug 230,6 = epQ9ű,hanft = schaffen,E&chen,tutt
Arbelt

DÓOozlk, DÖGros
dug 3o9,lo = karpatr = Topf,Krug,Geffias 
DÜGeay/vizes edény/ 

b/...a magyar k-hanggal
dug 396,7 a dtunku = sohön,Schönheit 
?A£aros 

e/...a magyar J-hanggal
Blg 592,11/9 > ^atBu - dUnn,eng 
SZÍJas /rékony/ 

d/.•.a magyar h-hanggal
gug 318,188 a kabftbu,klbbatu = brennen,Braiiá 
KOHÓ, EOHássat 

e/«..a magyar T-hanggal
kingi 583,42d > Sípra epiu » Sehriftwerk 
KÖKYVE-k, KÖNTT 

f/..,a magyar gy-hanggal
igi 449,6/l4A^ B amfiru,barű = beobachten,

schauen
ÜGYEI, ÜGYE16, nyelrj. ÜDZSEl 

g/...a magyar ng-orrhanggal 
dug 3o9,lo = karpatu = Gefáss 
IX)IGa
ag-a 97,39 ■ natű = dürfen^entsprechen,
I sleh anpaseen
EVOed

591,11/18 s namru = leuchtend^glánzend,
^ Edelstein
GYÖFGY, GYÖNGYlke 

h/...a magyar rokalizált g-hanggal 
gig 456,43 B zftru » Hasa 
OYŰlöl, GYÍflölet



dingir = dindlr 13,2 = Gott, Göttia 
TÜNDÉR, TÜNDÉR-király 

iilgir = ” nadir ” 347,11 = e.Beamter, Vogt 
NÁDOR, NÁDOR-ispán,

III,A sumér d-hang egyezik 
&/. .,a magyax- d-hanggal

"bad 152®,2 = adaru = getrübt,sich betrübt fühlen 
EÓDult, BÓDÍt 

b/..,a magyar nd-orrhanggal
seál lo3b,12 = pasfliiu = sich beruhlgen, 

ruhlg werden/aeln 
SZENDEreg, el-SZENDErül 

e/...a magyar t-hanggal
sad 242,4 = l^ablu = Kanpf,Schlacht 
CSATa, CSATázlk 

d/...a magyar nt-orrhanggal
bad 69,lo = katü = beenden,fertlg,£nde 
PONT Qbad 152 ,8 = Sakft = hoch,oben,oberer 
FENT

e/,..a magyar tt-hanggal
pad 469,3 = kasapű = Brocken,BisseBi 
PÖTTömnyl 

f/...a magyar ty-hanggal
bad 152®,3 = 81Ü = oberer,oben,über 
PÁTYol
pad 450,9 = namSru = Tagesanbruch,Morgen 
PITYmalllk, PITYmallat 

g/...a magyar gy- és dzs-hanggal
bad 152®,7 = m&tu,adaru = zu Ende gehen, 

totkrank,3lch bedrangt fühlen 
BÁGYadt, BÁGYadozlk 
Id 579,427b = n&ru = Fluss,Kanal 
ÜGY, Fekete-ÜGY, de: ÜDZS



h/...a magyar J-hanggal
bad 69,2o/81 « ganira > fértig maehen/sels,
I Tolleaden
FSJez, be-FEJez 

i/,..a magyar 1-hanggal
bad 69,loo = be3n,parftsTi = zerrl88«areB,abM>tren!iej 
I serfallen sein
mXlLIIc, HÁLLadozlk /gealnáoltf/

3/,,.a magyar SE-hanggal
bad 152^,2 = adaru « sioh betrUbt fUhlem,
I BedrángBlSfbedr&ngt fühlea
BOSZÓa, BOSZankodlk 

k/*«.a magyar s-hanggal
bad 152^,17 - tftkulta « Tertranen^ZaTerslokt 
Bízik, BlZaloa, Biztat 

l/»..a magyar e- éa ca-hanggal 
bad 152®,17 = ttoltu « Stütse 
FECkel, fel-PBCkel
pad 450,3 = amAm,barű ■ sehen,prQfen 
FECSátel, neg-FSCSétel/láttaaesi/ 
pad 45o,5 = sak&m,nab1l - rufen,bemfem,nennen, 
j sagea
FECSétel, el-PEC8étel/megldézl/ 

m/...a magyar ny-hanggal
bad 69,54 ^ labAra = alt sein 
Bárra /rénasszoBy/.

lY.A sumér z-hang egyezik 
a/...a magyar z-hanggal
Izl 172,26 s sarfthu = erregt sein 
IZgul, izgalom, IZgat, IZgága 

b/«.,a magyar e- és s-hanggal 
guz 371,19 = markasu = Zentrum 
GÓC
Iz-klm 452,6 = uddű = erkennen,erkannt werden,

kund tun 
ISmer, ismertet, ISmerAs



e/..,á magyar az-hanggal
1*1 172,117 = haiiAtii a flamaen,flacker»
ÜSZÖkt ÜSZkÖB 

l/...a magyar zB-hkmggal 
gms 371,19 « markastt » Band,Blnde."legel 
9ÚZS, St(zS\>ak5t.

7.1 aiwdr h-ha&g egyeslk 
a/...a magyar k-hanggal

-tah 167,2 B all,at&ra,madu = Uber,Tlel,mehr alB, 
I Bchwér fallem
TElar, TEHerblrö 

%/•••* magyar k-kanggal
dák 169,6 ■ m d d t  = Termekrea,hlHEiiftlgen 
STÁKram, OTAKorel.

71.A aumér k-kamg agyeilk 
a/...a magyar k-haaggal

toku 1226,22 ■ makftam - weben 
TAKlea, TAXlea-Haater 

b/.,.a magyar k-hanggal
tukur 465^32 = kabtn - 8chwer,gewiektic 
TEHER.

TII.Á anmér 1-hang egyeslk 
a/...a magyar 1-hanggal

kai 72,8 > aanft^ > achlleasen 
EÜXcaol, KÜLoa 

k/...a magyar ly- éa j-kanggal 
maim 129a,3 » bl*a » 7ertlefung 
MÉLT, MÉLTaég
al 298,2/6 = allu a graben,umgrabam
U ,



VIII.A sumér m-hang egyezik 
..,a magyar m-hanggal
g am u ri 4 65,10 = kaműnu = Kümmel 
KüMÉNY-mag
tűm 2o7,9 = tabú = anrücken,einfallén 
TiiMad, meg-TÍMad,

IX.A aumér n-hang egyezik 
...a magyar n-hanggal
gun lo6,18 = mfttu = Land,Heimatland
HON, HOKszerző
...a magyar ny-hanggal
sus 69,40 = naktru,nakápu = verúnatálten 
CSUlTYa, CSUNYul.

X.A aumér r^hang egyezik 
a/..,a magyar r-hanggal

air 371,lo = sanAku » drángen,Torgehen 
SÜRget, SÜRgóa 

b/,,*a magyar 1-hanggal
bar 74,68 = klmtu = Pamilie,Verwandtachaft,Dorf 
PALu /nagycaalád,falu/, 
bar 74,lo5 = püdu = Schulter 
VÁLL, VÁLLas/gemináció/ 

e/,..a magyar j-hanggal
bar 74,64 = kabattu = Leber 
MÁJ
ur 2o3,2 = ubánu = Pinger 
UJJ, ÜJJaa /gemináció/,

XI.A aumér a-hang egyezik 
a/,,,a magyar az-hanggal

gU3 = 565,30 = kar&bu = grüsBen,huldigeB 
Köszönt, Köszöntés 

b/...a magyar s-hanggal
mes 138,16 = maru = PersoB e,Standes/^ewerbes 
MESter, MESter-ember



e/..«a magyar cs-hanggal
bls 214,42 = Sápáku = glessen,begiessea 
FSCSkendes
nesllr 532,85b = rudumtu = Moraat^Sumpf 
WOCSÁR, MOCSARas vidék.

III.A sumér 3-baiig egyezik 
a/...a magyar s-hanggal

kai/74,lo« ■/ 2o2,5 * lasftmu = laufen,rennen 
KASlat

b/...a magyar sz-hanggal
na8 74,loo » sűtu « e.Hohlmass 
HESZely 

q/...a magyar z-hanggal
geS 296,2 s etlu = Mann,HerT,Herrschaft,Herrln 
GAZda, GAZdáné, GAZdasáff 

d/...a magyar zs-hanggal
garafi 15,34 = purussű = Omen,Orakel 
TARAzSlat, YARÁZSol 

e/...a magyar cs-hanggal
afi 339,3 = ezöru = verwünschen,verfluchen 
ACSarkodlk 

f/...a magyar j- és gy-hanggal
12,78 = ^adftdu = /slch/beugen 

HAJllk, HAJladozlk 
aS 1,2 = Idten = elns 
EGT,EGYedül 

g/«..a magyar t-hanggal 
aS 339,6 = arratu = Pluch 
ÁTok, ÁTkos 

h/...a magyar d-hanggal 
AS 1 , 2 5  = nadflnu = geben 
AS, ADakozlk 

1/...a magyar 1-hanggal
glS 296,27 = dakfifiu = morden,zeratören 
GYILkol, GYILkos.



XII.A aumér t-hang egyezik 
,.,a magyar t-hanggal
iStln vagy iSten 1,2 = Ifitln = elns,einzig 
ISTEK, ISTENség, ISTEFi /= egyedüli!/
Sita 62,3 = ellu = rein,hell,klar = digir = Gott 
SZENT, SZENTség /  t = nt orrhang/^

Stunér-magyar Tokalizmna.

Az elsA béétag magánhangzói.

I.A sumér a-alaphang egyezik a magyarban
a/...az a-hanggal

ab 128,2 = aptum = öffnung,Luke,Fenster 
ABlak
kaz 4o5,9 « ^asásu = zerschneiden,abschneiden 
KASZa, KASZál
gam 362,4 = kamfisu = sleh beugen,biegen 
GAMó, GAMós-bot 

b/...az á-hanggal
sa 166,4 = ertiu = piTlügen,bebame»
SZÁnt, SZÁntáa, SZÁntó-föld
tag 126,26 = napSSu = sich weiten,weit
TÁGul, TÁGÍt
tar 12,lel = pakftdu = bewahren,hüten
tXr o i

c/...az e-hanggal
aS 339,8 = hadftdu = wünschen,verlangen, 

begehren
SSd, ESdekel
gaba 167,4 = irtum = Bruet 
KEBEl 

d/. ..az é-hanggal
gab 167,36 = gabrű s Nachbildung,Duplikat,
I Abechrift
KÉP, are-KÉP



flal 554,3 = rapftSu = weit,breit 
SZÉLes, szélesít 

./...az i- és í-hanggal 
pár 381,33 = namru = hell,lieht,Helle 
PIRkad
"bar 74,43 = barű = prüfeii,sehen,8chauett 
BÍRál, meg-BlBál

o~ és 6-hanggal 
bar 74,7 = ahu = Seite, Aussenselte 
BORda, hajó-BORda
bad 152®,2 = adftru = sloh betrübt fühle* 
BÓDul, el-BÓDul, el-BÓDÍt 

g/...az ö- és 6-hanggal
ar 3Bl,lo6o = namra,ellii = Fröhllohkelt 
ÖRÜl, ÖRöm
ar/a/ 4ol,152m = t^ou = mahlen,zermahlen 
ŐRÖl, det ÜRlet 

h/...a magyar u-hanggal 
bad 15 
PUDvás

8bad 152 ,lo = Sakű c hochkommen,hooh werden, 
I stelgen,sioh erheben
BUZdít 

l/...az ü- és ű-hanggalObad 152 ,lo = S a ^  = hochkommen,hooh werden,
steigen,sloh erheben

Büszke, Büszkélkedik
gar 597,37 = ra'flzu = rlngs vunschllessen,
I elafassen
GYÖRÖ,

II.A sumér e-alaphang egyezik a magyarban
a/.. .az e- és é-hanggal 

eS 472,25 = SumSu = Abend 
ESte, Esteledik

Obad 152 ,7 = mátu,mitu = tót,Lelchnam,abgestorben



mer 347,5 = uzzu = Z o m  
MÉReg, MÉRges 

b/,,.az i-hanggal
Seg 551,4 = Surlpu = Eis 
SIEos•

III,A sumér i-alaphang egyezik a magyarban
a/...az i- és í-hanggal

izl 172,17 = hamfttu = eilea 
IZI-be!
i 231,71 = samnu = ai,Fett,ölschieht 
ír /kenőcs/ 

b/.. •az e- és é-hanggal
il-aS 32o,22 = m a i ^  = 7orderseit«;vor,vom 
ELŐ, ELSŐ, ELŐl, ELŐre 
il 32o,lo = napahu = anzUnden,anfachen 
ÉLeszt, tüzet-ÉLesst 

o/...az a-hanggal
glS N 72 e = M s i b t u  = Reichtua,FUlltt 
GAZdag, GAZdagság 

d/,,.az á-hanggal
dim 44o,7 = banü = achaffen^zeagen 
TÁHad / = lesz, keletkezik/ 
dim 15 0,2 = makütu = (relander,Eiafa8Sung 
TiKLa, TXMlás szék 

e/..,az ü- és u-hanggal
izi 172,11 = iSatu = Feuer,erhitzen 
üszők, ÜSZkös
3ig 592,lo = sihru = eng,kiéin 
SZÖK

f/...az Ö- és ő-hanggal
il 32o ,3 = elü = hinaufziehen,aufziehen,traget
Öltözik, öltözködik
giS 296,9 = iSfttu = Peuer,erhitzen
6ÖZ, Gőzölög



g/.. .az o- és ó-hanggal
éld 571,71 = sanSku = in Ordnung bringen/halten 
WHDoz / cí = nd orrhang/ 
gi§ 296,21 - tirtu = Orakel,Omgn 
JÓSol, jóslat,

IV,A sumér u-alaphang egyezik a magyarban
a/...az a- éa ú-hanggal

dug 3ofj,lo = karpatu = Topf,Krug,Gefass 
DUCa /vizes edény/
ud 381,33 = klain,kí = ao,in dieser Weise, wie, 

30wie,gleichwie,30bald ala 
ÚGY, ÚGY-ahogy 

b/.,,az ü- éa u-hanggal
ud 78a,2 = epftSu,banQ = machen,tun,zeugen, 

heratellen,schaffen,bilden 
ÜGY, ÜGYködik
ui 311 ,2 9 = redű = folgen,verfolgen,treiben 
ŰZ, el-Űz 

o/..,az 0- éa ő-hanggal
aur lol,5o = eneSu = schwachen 
SORvad, el-SORvad, SORvaazt 
u m  2 5 5 ,3 = izzu = groea,gewaltig 
ÓRIáa

d/.,,az ö- éa ő-hanggal
uru 2 5 5,lo = dftru = dauernd,ewig 
ÖRÖk, OROköaen 
ur 4ol,lo = erű = zermahlen 

ŐRöl, de: ÖRlet 
e/.,.az a-hanggal

ur 2o3,7 = iSdu = Grund,gründen 
ALap, ALapít
ur 2o3,7 = iSdu = unterea Ende 
ALatt, ALá



á-hanggal
t«m 2o7,9 = tabű = aarUekem^slnfallén 
TiMad, rá-¥JÍMad, meg-TÁMad 

g/.,,aB e- ds ó-hanggal
túr 58,l/lo/5 = alftdu^bant > gcbarev^seugen, 

bauen,erz«ugen,sebaffen 
TERael, TERemt, TERemtó 
mulm 129a,3 = bl»u = Yertiefung 
MÉLY, MÉLYsóg, MÉLYedés,

ívfegjegyzéa, A suaér ny»lT eddig ismert magánhangzó- 
rendszerit és a TalőflsínCf magyar öpsrefüggégeket - lát
tuk. A finnugor nyelvészet finnugoroB alapnyelWből 
gyetlea rolcálist sem IsmerUaky csak a mai finnugornak 
mondott nyelvek hangrendszeréből a t 1sazakSvetkeBtetett 
állítólagOB alapuyelTi hangrendszert, amelyről feltéte
lezik, hogy ez lehetett az ősi magánhangzóállapot.

A sun^r nyelv alaphaag-rendssore ismeretei, tehát 
elfogadható anaak a lehetősége, hogy a magyar nyelv - a 
mai magyar nyelv - hangrendszere ebből vette kezdetét* 

Csak az első szótag vokálisa ösazefüggéseinek le
hetőségét világitettaa meg, mert a sumérban és a magyar 
nyelvben, ezek a vokálisok az alaptőhös tartoznak, vál- 
tosásuk, tehát befolyásolta a képzők és a ragok magán- 
hangsóinak esetleges illeszkedését.

A szővégl vokálisok összefüggésének kérdésére aké- 
sőbbi kutatás adja majd meg a végső választ.

A szóeleji mássalhangzók lekopáaa.
a/.A sumér V-hang lekopása a magyarban.
bal 9,18/21 = nakU = o p fem 
ÁLdoz, fel-ÁLdoB, ÁLdosatot hes 

hangtan; bal >-»al al = ÁLdoz
bar 74,98 s nasft^ = schádigen 
ÁRt, meg-ÁHt, ÁRtalamaa 

hangtan: bar »ar ar = ÁRT



bur 411,57 = hurru = HÖhle 
ÜReg

.angxan: búr 'ur-:^ ur = ÜReg
buru 2,2 árú - ausleeren, kacken 
ÜRÜl, kl-ÜRÍ)l, ÜRÍt 

hangtan: buru *uru uru = ÜRÜl.

b/.A aumér g-hang lekopása a magyarban.
gab-rl 167,56 = gabrű = entsprechend,I)uplikat 
I Nachbildung,Exemplar
ÁBRA

hangtant gabrl 'abrl abri = ÁBRA 
gal 00,7 = kánu = stehen 
ÁLL, ÁLLdogél, meg-ÁLL, ÁLLÓ 

hangtant gal ^  'al il = ÁLL/gemináció/ 
gar 597,38 = rahftsu = überschwemmen 
ÁRad, ÁRadás, ÁRaszt 

hangtan: gar *arj2»- ir = ÁRad 
glS 296,6 = Isu = Werkzeug 
ESZkOz

hangtant giS ^ » 1 S  >  is = ESZköz.

e/.A sumér s-hang lekopásaa magyarban.
sár /= sir/ 152,41 = Sajftru = achreiben 
ÍR, iRás, meg-ÍRta 

hangtan: sár :> *ar ir = ÍR
aur lel,6/27 = sarfthu = schreien,anschreien 
ORdít, ORdíbál 

hangtant sur »ur >■ ur = ORdít

d/.A sumér t-hang lekopása a magyarban.
tihira 56o,6a = kur^rru = Kunsthandwerker,
I Steinschneider,Holz- und Metallarbeiter 
IPAR, IPAROS



hangtan: tibira ^  'ibira ^  ibira = IPAR.
Megjegyzés.Ez a hangváltozás már a sumérban is kimu

tatható, y,ö.sumér: ibira 2^,1 = damkftru = Grossh^ndler,
Haudelsagent,Kaufmann 

túl 511,5 = issű = Einnbacken,Kiefer 
Al l , ÁLL-kapca 

hangtan: túl *ul ul = Al l  /gemináeló/.

A azőeleji mássalhangzók ▼okalizálődáaa.
a/,A sumér szóeleji b-hang 

bil 172,lo = eSSu = neu 
WIJ /régi/
ÚJ

hangtani bil>-uij >- ^ j  üj = Új 
b/.A sumér szóeleji g-hang

gig 427,4 = mdSu = Nacht,dunkel 
ÉJ, Éjszaka 

hangtan: gig iiĵ  ^  y.i ^  Ij = ÉJ 
ge 67,15 = kaátu = Bogén 
ív, íveló 

hangtan: ge >- ie >* ie I a 1-v*
gi 85,9 = edftSu = neu,erneuem,neu werden 
ÚJ, v.ö,fent* a/; régi: wy 

hangtan: gi >. jji ui ̂  ü j = ÚJ
gin 2o6,7/l5f = anftku = ieh 
ÉH

hangtan* gin >•- ĵ in >- ^  In = ÉK 
nylvj,: 'i'JÉF, lÉN...

A szóvégi mássalhangzók vokalizálódása.
a/.A sumér szóvégi b-hang

gub 59,9 = ellu = SchKe«e,rein,klar 
HÓ, HAVaaik 

hangtani gub J>«'*'hub huu h\^ >  hü = HŐ
de* '^HAVazik



dih 5 3 7,4/9 = al&ku^bft'u = gehen,koramen 
JÖ, JÖTéa

t.ngtan: dlh Z> jiu >  í̂l = J<3
des VÖ?éf!

l'/,A 3umár szóvégi g-hang
gig 456,43 = zaru = Hass 
GYÍÍlöl, GYfflölet 

hangtan: gig ^  ^gyi^ ^  ^  S3^ = GYtJlöl
sig 295,26 = mahftsu » weben 
SZŐ, szövet, szövés 

hangtan: sig :>-'*‘sijj >  sü = SZŐ
de; ^ S ^ V -  |

és: SZflcs
sag 3 5 6,5/6/7. = d a m ^  = gut,&utes,vortrefflich 
JÓ, Jóság,; JAVasol 

hangtan: Sag '^‘'‘jag jau => Jau >  jö = JŐ
de? +Ja''v-.

A sumér b ; g hangok nyelvjárásbeli váltakozása.
A magyarban a szóelején, sok esetben a sumér g-hang 

helyett ^ h a n g  van; v.ö. sumér: burun = gurun!
gu lo6,15 = kiddatum = Kiedergeschlagenheit 
BŰ, BÚS, Búsul
gu lo6,78 = ganftSu = sich beugen,gebeugt 
BÓkol, Bólint
gu 15,5 = iagfimu = brüllen,schreien 
BÖg,BŐgéa
gig 446,25 = buSánu = Gestank,übler Geruch 
BÖfz, BÖzlik

hangtan: gig ^ * b l g  >  biu ;> biji >  bH = BÖz 
gig 183,44a = ikkibu = Schuld,Vergehen 
BŰn, BÖnös 

hangtan: mint fent
gig 4 2 4 ,1 1 = kissu = Raserei,Zorn,hassen 
BŐSZ, Bőszít 

hangtan: mint fent.



A h-protézla.
u5 211,31b = Sadádu = ziehen,einziehen,dahinzieh< 

húz, hUZakódik 
ud 381,33 = kiam,kl = wie,sowie,so,in dieser Wei: 

hOGY, hOGYan 
ag 97,9 = zakfiru = reden,sprechen,sagen 

hANG /g = ng orrhang/ 
aS 1,16 = matu = Land,Heimatland 

hAZa, hAZai, hAZátlan 
in 148,4 = naSu = wanken,schwanken 

hINta, hINtázík 
13 212,9 = Sadu = Berg 

hEGY, hEGY-Tldék 
as 97,16 = ramű = werfen,ab3chiessen 

hAJÍt, hAJÍtás.

A T-protézis.
ag 183 s 1 1 /1 9 = ICl = wenn/auch,oder 

VAGY, VAGY,,.VAGY 
aS 339,8 = haSahu = verlangenjwünschen,begehren 

vÁGY, vÁGYíűcozik 
vlS 2 1 1,2o = malű = voll sein,füllen,Füllé 

vAStag, vAStagság 
uru 38^2 = alu = Stadt,Si:aminjHelmatjKreis 

vÁROs, vÁROsi 
illu 579í280a = ellu = hell,klar,heiterprein, 

sich erheitemjglanzend 
vILLOgy ILLOg-vTLLOg 
id 3 8 1plo6c = namaru,numrTii,ellp. = heitér, 

sich erheitertt;Pröhlichkeit 
vIDásiság, vIDánie



k j-protézts,
ua 494,0 - 54o,5 = latou := Schaf,Mutterschaf 
Í\Jh, jlIftOk

íiaagtaa: us "u'a ,iüliA = nyelrj,; jUhAk, a h-hang, 
tehát hézagtól':őa

Hangzókieséa : hangzóÖBSzeTonáe.
s a ^ T  212,4ff/27 = epru,Jitu = Staub,Érde,Lehia 
s í r , SÁRos

hatigtan: sahar >• sa*ar J>- saar >  sár = SÁR 
l a ^ b  483,13 = - Schlejnm
LÁP, LÁPob

hangtant lagab la'ab laab ;>* l5b = LÁP.

Az első szótag Tokállsának kiesése.
dirig-a 12 3 ,4 = eli,m&du = über,mehr,mehr als,viel

darüberhinaus
DERÁGA /nyelvj./
d r í g a

hangtani diriga d'riga drlga = DRÁGA.
Megjegyzés,Úgy vélem, hogy a bemutatott öcszefüg- 

gések - hangtani viszonylatban - végérvényesen eldöntik 
a magyar nyelv sumer származását!A hangtani öyazefüg- 
gések olyannyira jellemzők, hogy minden meggondolás nél
kül megállapíthatjuk a magyar nyelv ősi eredetét.

A sumémak mondott nyelvforma a magyar nyelv egy 
régebbi fázisa - a bemutatott hangtani összefüggések a- 
lapján kimondhatjuk ezt a lehetőséget,

A hangfejlődés minden esetben szabályos és tör- 
vényszeríí, így nem mondhatunk mást, miszerint a magyar 
nép ősei ötezer évvel ezelőtt úgy írtak, ahogy az ékje
les táblácskák ezt elénk tárják,

Eg;' fontos bizonyító tételiihívom fel a kutatás fi
gyelmét: sok sumér szó átment, mint kölcsönazó, az ak
kád nyelvbe.Ezeket az akkád hangszerelésíí szavakat meg



találjuk a magyarban Is, ami azt blEoayítja, hogy a ma
gyarság egy része, minden bizonnyal as irpádkorl magyar 
részleg, nem sokkal a Kárpátmedeneébe való vonulás e- 
lűtt hagyta el a Kaukázustdl délre esd területet,mert a 
mai magyar népnyelv három-rétegtf•

ELŐSZÖRt annak a magyarságnak a nyelve,amelyik ős
időktől fogva, mint első telepes, a Kárpátmedeneében él 

MÁSODSZOR: annak a magyarságnak a nyelv«,amelyik as 
"utolsó honfoglalás" koráig ide-oda rándorolt Mezopotá
mia és a Kárpátmedence között

HARMADSZOR: az Árpádkorabeli magyarság nyelve, 
ígjf tehát a magyarság: az életben maradt sumérság 

egy részel
Mindezt ismeri a nemzetközi történetírás,mert min

den valósz-ínSség szerint birtokában van as írott bizo
nyítékoknak, amelyeket nem hoz nyilvánosságra éppen a- 
zért, hogy letagadhassa ezt az igazságot1..

Sumér kölesön-szavak a sémi-akkád nyelvben,
bÖlu = Herr,König,Pürst Béla
banű = bauen,schaffen,bilden BÁITYOl
banü = hell,licht,schön FIHOm
bűru = Kalb,Tierjunges BORjú
baSálu = erhitzen,kochen VASALÓ-ház
gűhu = Husten KÖHÖg
gamlu = Sichel GAMLÓ
gimílu = Schonung KIKÉLet
ganásu = bőse sein GONOSZ
ka§&gu = /ab/schneiden KASZA
gassidaku = Müller malom-GAZDA
kazidaku = ua, malom-KAZDA
dfidu = Geliebte/r/ DÉD,DÉDelget
dtllu = Arbeit,Dienst,Mühe DOLOg,DOLgozik
darftgu = Weg DERÉK-nt
di3ü = üppig,reichlich DÚS,DŰSkál
édu = einer,einzig EGY,ECTedüli



Xzzu. = gewaltlgyfurchtbar iszonyú
«Abu = tröpfeln CSÖPÍ^g
•du = sieh freuen KEDV

hamátu = flammeiiybrenaen HAMU
hamfttn = ellen HAMAr
hupü = Loch-Rlas HSPE-HUPÁs
hipeáSu = schadhaft HIBÁS
hord = Faae HORdó
haátL = £lngewelde HAS
kabéru = diclcjvunfangreieh KÖVÉR
kazábu = lügen HAZUdik
kalü s /ab/schliessea KALIncs,KILInc3
kaműnu = Eümmel KÖMÉN-mag
ka^ftsu = wetzau Köszörül
kas&ru = biadea,flechten KOSZŐRŰ,KOSÁR
kurft a kurz KURta
kftSu B sich Ter»pátea KÉSik
llbbu s Inneres Elngewelde LÉP
lap&nu = pl&tten LAPÍt
Iftpn = HalaiySpross LAP,úti-LAPÜ
mesfl s waschen MOS,Mosogat
marftku = eerbröckela MORzsa
masftra = zsrschneldeii MÉSZÁRol
nlbn = Name NÉV,NEVEZ
nakftsn = kOpfen NYAKAz
sAbu c Sehankwlrt CSAPOS, CSAPlár
saiatu = zerschneiden SZELEtel
Salfttu = Sippe CSALÁD
zanft^ = blnden ZSINEG
ailCTi = engfSchmal SZŰK
sarbu = Sohmerz,Leld SÉRlk, SKRül
sarftpu >= schlürfen SZÖRPÖl
saráku = etreuen SZÓR
palfihu - fürchten PÉLjPÉLelem
páltu e Axt BALta



pussussu = zerstören 
pSSu = Axt
Ifadadu = sich ne igen
kamü = brennea.verbrennen
^atn = Hand
rabbu = gross
rSdu = LeitungjRegierung
rapasu = zerschlagen
Sabatu = reinfegen
Subtu = Wohnung,Wohnstatte
Surbu = gross;Schrecken
áfirtu = Haar,Behaarung
temfiru = vergraben
■tara = zurückkehren
terösu = ausstrecken,ausbreiten
terftsu = Tornehmen
tarru = bűnt
Stb....

pusztít
PÉSZE 
HAJlik 
HAMVaa zt 
KÉZ, KEZEk 
ROPPAnt 

állam-RENS
REPEszt,REPEd
SEPEr, SEPrö
SZOBA
SZÖRnyű
SÖRTE
TEMet
TÉRül-fordul
TERÍt,TERJeszt
TERyez
TARka



MiSODIK Készt A l a k t a n

Suaér-aagyar szerkezeti 5sszefiiggések.

Megjegyzá&ek*
A - STiBiéniak - mondott nyelv^ a magyar nyelv régebbi 

fe3l5dé8l
Blsonjítéka ena«k a fejlődési fázisnak, a magyar 

nyelT nérssőragozás! rendszerének, Talamint elemeinek e- 
gyeséa* a svaiér nyelv megfelelő rendszerével és elemei
vel, aál azt Jelenti, hogy a magyar nyelv névszöragozásl 
rendszere a aumér nyelv megfelelő rendszeréből fejlSd^tt 
ki, de ugyanígy a magyar nyelv igeragozási rendszere Is 
saját, ősibb alakjából - a sumérböl - fejlődött a mai i- 
geragozásl rendszerének alakjáig, A hangtani összefüggé
sekkel együtt, mindahárom rendszer bizonyítja a magyar 
nyelv ■aumér* eredetét...

A következőkben bemutatom mindazokat a szerkezeti 
összefüggéseket, amelyeket a mai magyar népnyelv,mint ő- 
ai örökséget átvett éa továbbfejlesztve megtartott.

Itt van pl.az igeragozás praesens-futurum-a. A bu- 
■érban ősi sajátosság, a magyarban is ugyanaz, A ''német- 
jiddis" befolyásra átvett -"menni fogok"- alakot a nép 
csak a legújabb időkben kényszerül átvenni, nert a "ma
gyarnak” mondott nyelvtudomány ezt rákényszerítijpedig a 
■praesenB-futurum" egyben - finnugor - sajátosság is.

A cseremisz nyalvben, ahogy Berecki - op.cit.-mond
ja: " ,..rendszerint a jelen idő használatos a jövő Ide- 
jŰ cselekvés kifejezésére"...Ez természetes is, hisz a 
caeramise nyelv la: sumér származnékI

S sorok írója gyermekkorában nem ismerte, íiem hal
lotta a nyelvrontó "menni fogok" kifejezést, a kérdés 
mindég így haagzotti gyüssz-e? - a válasz pedigigyüvökl

Éa aehaaamt "gyünnl fogok"...Úgy látszik, a finnu- 
goroa nyelvészet valami magaaabbrendűséget lát ebben a 
kifajeiéaban, valamit, ami az iadogermán nyelvekhez mi
nőéi ti a magyar nyelvet,..



Am, a magyar nyelT a sumér nyelv modern változata a 
így nem szükséges felminősíteni; megmaradunk a - sumér - 
nyelvi primitlvitásnál

Mindezzel összefüggésben szeretném a következőket^a 
a tényeket megállapítani:

nem ismerem el a magyar nyelv állítólagos finnugor 
eredetét, mert nem bizonyítható

nem ismerem el a finnugornak mondott nyelvek finnu
gor eredetét, mert ez az állítólagos eredet sem bizonyít
ható

elfogadom az urálaltájinak mondott nyelvek geneti
kai közös eredetét, mert ez a közös eredet igenis bizo
nyítható a szókincs és szerkezeti elemek egyezésével

elfogadom az urálaltáji nyelvek sumérnyelvi leszár
mazását, mert ez a leszármazás bizonyítható.

Minden, a fentiekben kifejtett tétellel . ellenkező 
leszármaztatási tétel elvetendő, mert csak arra szolgál, 
hogy meghamisítsa az urálaltáji nyelvek valódi eredeté
nek igazi tételét...

Sumér-magyar szótövek.

Bárczi szerint: "Abszolút tőnek/szógyökérnek/ vagy 
tőmorfémának nevezzük a szónak azt a részét, melyet va
lamennyi képző-, jel-,és ra^orféma leválasztása után ka
punk". ..Bárczi szerint a - kertészkedik - szavunkban az 
abszolút tö a - kert - szóalak.

Összehasonlítva ezt a szót a sumér megfeleléssel azt 
látjuk, hogy ez a szóalak tovább.is osztható, vagyis az 
igazi abszolút tövet csak a sumér összefüggések alapján 
niutathatjuk ki. V.ö. sumér-akkád: kirü = Garten,a sumér: 
gar 5 9 7,3 /4 = kar = bekerít,körülkerít,kerítés.

Megvan ez a szó a baskir nyelvben is: 
kerteleü = körülkerít, bekerít.
Az abszolút tő, ezek szerint a - KÉR- - elem,melyet 

a sumér megfelelőjével kell összehasonlítanunk.



Ezen az alapon ellndulTa, vizsgál;]uk meg a sumér-ma< 
r tömorfénák egyezését.

a/.A -sunér t6!norféma,mint főnév, egyezik 
a magyarbar a megfelelő tömorfámával:
pa 295,12 = i|u = HolZjBauTD 
PA, PÁ--t, FÁ-lt
pa 295,12 = áru = Spross,Nachkomina
Pl, Pl-t, Pl-át, Pl-ak
gld 296,16 = kátu = Hand
EÉZ, KEZE-t, KEZE-k
dub 3 5 2 ,1 2 = balaggu = Pauke
DOB.

b/.A többtagú tőmorféiDa,mlnt főnéT 
agar 579»3o7 = ugaru * Peld,Plur 
UGAR
mada 342,98b = matu s Land,Bezlrk 
MEGYE.

c/.A aumér tőmorféma,mint főnév, egyezik 
a magyarban a képzett főnévvel 
bal 9,3 = pilakku = Bell 
BALta
zub 60*,2 = gamlu = Krummschwert 
SZABlya
búr 4 1 1,lo = hurru = Höhle 
BARlang.

d/.A többtagú aumér tőmorféma egyezik
a magyarban a képzett többtagú főnévvel 
dirig 122/3 ,34/46 = Fahre,Pahrschiff 
DEREGlye
gaba 167,4 = irtum = Brust 
XEBEl.

c/.T’rimér sumér ige-tőmorféma = 
magyarban; főnév
kaz 4o5,9 = kasftsu = /zer-,ab-/3Chneiden 
Kis



kar 376^,7 = habfilu = schádigen,zersxören 
KÁR
sig 351,7 = aSabu = sitzen'
SZÉK.

de: dar 114,9 = lltú = spalten,zerspreagen 
DARaIr
haS 12,7o = hummuru = spalten,schneiden 
HASálr.

f/.Primáp STunér melléknér = 
primér magyar melléknáT 

sig 5 9 2,1 1 /1 9 = katnu = eng,dünn 
SZ0K, T.ö akkád: siku = ua. 
zeV Tagy sib 147,336 = dumku = schön,gut 
SZÉP.

g/.Primér sumér melléknéT = 
magyar képzett melléknéT 

sál 554,3 = rapftSu = weit,breit 
SZÉLes
til 69,2o /81 = gam&ru = Yollstandig,ganz 
TELjes. 

h/.Primér sumér igető =
magyar képzett melléknéT 

gur 36 2 ,2 2 = kanaSu = gebogen sein 
GOaise
kar 376^7 = schádigen 
KÁRos.

i/.Primér sumér igető = 
primér magyar igető 

gab 167,57 = mahfiru = empfangen,erhalten 
KAP
tar 12,38 = hipű = /zer-/brechen 
TÖR.

j/.Primér sumér igető = 
magyar képzett igealak 

aS 339,8 = haSádu = verlangen,wünschen 
ESd, ESdekel



gar 39798 s epéfiu = inachen,herstelleii 
{JTÁfit.

k/, mindegyik primér snméx tőaiorféM
a magyarban a megfelelő képzővel ellátva 
rtéTsaó- vefcy igetővá lehet 

mai 74tio = ellu = klar,x*ain,
MAGYaráe /felvilágosít,tisztáz/
MAGYarán / tisztán/
sig 5 9 2,1 1 /1 9 = katnu = eng,áünn
SzfÍK, SzfÍKÍt, SZÖKösen.
Stt..

A f fl .n é . T»

Primér sumér-magyar főnévi tőmorfémák*
giS 296,16 3 Hand
KÉZ
€una,eme 257,2 a Mutter 
EME /régi/ 
bad 152®,4 = Mauer 
FAL
bar 74,64 = Leber 
MÁJ
kur 60,34 = KreisyKrümmung 
KÖR,
As összetett sumér-magyar főnevek ugyanazok, mint 

bármelyik ismert nyelvben,v.ö.ANOR 28.58 és 61.
Sumér: dumu-mí = lánygyermek, gyermeklány 

ama-gana = szülőanya. Stb..
MegJegyzée.A ”rektum-régens" viszonyát a mondat

tanban tárgyaljak majd.
Főnévképzés a sumerban.
l/.A sumér nam- főnévképző elem. 
V ,Ö .P oeb el,op .cit.§121. és Deimel,Ss§lo.



A sumérban előragként van használatban, jelentése: 
Wesen,Art,-artig,Beatimmung,Qualitat,Eigenschaft,Zeug,

Az elvont fogalmú főnévi alakok képzője.
Stunér: nam-gal = nagyság; gal- = nagy

nam-mah = magasztos; mah = magasztosság 
nam-ti/l/ = élet * *
nam-lugal = királyság 
nam-en = uralom; en = úr. Stb..

YégezzUk el az összehasoslítást:
NAH-en

ura-LOM.
Pontosan ugyanaz a funkciőja ennek a sumér elem

nek, mint a magyarnyelvi -lem,-lom,elemnek...
Megállapíthatjuk, hogy a sumér nam- főnévképző e- 

lem hangváltozással és poziclóváltozással - utóraggá lé
ve - a megfelelő magyarnyelvi elemnek ősi alakja.

Hangtan: nam "'‘lám 
illeszkedéssel: '^-lom és -lem

pl.: hata-LAM /nylvj.-bán/ 
hata-lOM 

nyuga-LOM 
kegye-LEM 
olta-LOM 

fejede-LEM 
biroda-LOM. Stb..

Sumér; NAM-en = uralom 
ura-LOM...

A hangváltozáa minden bizonnyal a pozícióváltozás, 
az utóraggá való válás következménye.

Ám, megvan ez a főnévképző elem a magyarban erede
ti alakjában is; a -NEM-ö, elemben.

így: mi-NEM-tf; egy-NEM-ö; egyébb-NEM-u; ágy-NEM-Ű; 
i] yen-NEM-íí; fehér-NEM-fi; ruha-NEM-ft; stb..

V.ö,f;.:nt az elem jelentéstanát; n^m tagadható,nyel
vünk örökölte ezt a fontos szóképző elemet.



2/,A Bumér nig- főnévképző el«m.
A sumérban előragként van haszn.'^latban, jelentése; 

fiz. elvont fogalmak képzője> hasonlóan a már meg-cárgyalt 
sumér nam— V̂ieuihez.

Sumér; nig-gar = kirj,cs; gar - fel halmoz, gyű j t 
nig-Sag-a  ̂hódolat; áag = hódol 
rilg-ba = ajání'Sk; ba = ad,ajándékoz 
nig-sam ^ ár /kereskedelmi/ 
nig-zor-ra = áldozat
nig-sag = fejedelem; sag = f9j ,fő/.!/, Stb, 

£z az elem megmaradt a magyarban ugyanabban a futdĉ . 
dójában, de;utóragként.
A magyarban; lo93 vduar-NIK = "udvar-NIK" =-• udvarnok 

1266 = fegyver-NEK 
1424 = pohér-NOK. Stb..

Végezzük el az összehasonlítást1 
sumér NIG-aag = fejedelem; v.ö, sag = fej

vduar-NIK = udvar-NOK; udvar = királyi-lakás. 
Megjegyzés. A nig nik hangváltozás már a su

mérban megfigyelhető.
További egyezések* NIG-gar = kincs; gar -- gyűjt

irodalmi mongol

ár-NYÉK 
kör-NYÉK 

köpS-NYEG 
kebe-NE6 = ua.

ozmán k&p&-NO[ = esőköppeny
karakirgiz keba-NaX = nemezköppeny
khalktaamongol Xew-NSI = ua.
finn,lüüd. tiedoi-NIK = munkás

veps. lihn-NIK = mészáros
vir. koda-NIK a polgár

az oroszban oaj-NIK a teáskanna
mjas-NIK. = hentes,mészáros.Stb

sumér NIG-sag = fejedelem*
Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy a ma

gyar nyelv -nek,-nok és -nők fontos nyelvszerkezeti e-



leme nem szlár eredettf. hanem a szlávok vették át a au- 
■ér-magyar-urálaltáji nyelvekből.Amint láttuk, megvan es 
az elem az altáji nyelvekben is, de megvan a finn nyelv
ben is, méghozzá önálló alakban:

niekka = meatari, asiantuntija, taitaja, taiturl és 
taiteilija.

Összetételben, t .6.fent.Az összefüggések ellenőrl- 
zendők a finn nyelv etymclógiai szótárában, 376-ik oldal.

A finn nyelvészet sem jobb a magyarnál; szintén oda
ajándékozták ezt a szót a szlávoknak és megemlítik az o- 
rosz: Öaj-NIK = teáskanna, és mjas-NIK = hentes, szavakat 
állítván, hogy szláv átvétel ez az elemünki

im, a végső bizonyíték, hogy ez az elemünk sumér e- 
redetű, ígyhát a magyar és az urálaltáji nyelvek közös tu
lajdona és a szlávok kölcsönözték át/ a finnugoros termi- 
aológiát használva.../.így vissza kell utasítanunk Bartha 
K.megállapítását, hogy ''A környező szláv nyelvek hatása 
szókincsünkben jelentős nyomokat hagyott"...

Állítjuk, hogy fordítva történt: az urálaltáji nyel
vek hatása mutatható ki a szláv nyelvekben, és reméljük, 
hogy a finnugoros nyelvészet hamarosan megírja az:

Urálaltáji nyelvek hatása a környező szláv nyelvek 
fejlődésére, oímií, többszáz oldalas munkát...

A sumér nig- elem utóraggá válva, a következő fo
netikai változásokon ment át:

1./: nig :>- *lik 
magyar: -lék

2./: nig ^ f S i g
magyar; sig, mint régi önálló elem 

később: -ség,-ság.
Funkciójuk ugyanaz...
Végezzük el az összehasonlítást: 
sumér NlG-ba = ajándék; ba = ad

oszta-LÉK 
tölte-LÉK



söpre-LÉK
DOS—IfÉK# Stba •

Sunér; NIG-dug = Jóság
■agyar: jó-SÁG
sumér: NIG-gia,Igazság

Igaz-SAG.
As első esetben az egész összetétel egyezik: 

HlG-dug = Jóság
j ó-s Ag .

A tó: dog = magyar: Jó; a -ság elem pedig = NIO...
Tehát: WIG-Sag-a = híáólat

dl68«-SÉC 
ritéz-SÉG

IfIG-zur-ra = áldosat 
s zabad-SÁG 

nemzeth SIG /régi alak/,
A magyar nyelr, tehát a fent megtárgyalt sumér f<5- 

néTképsó elemekkel ósi örökséget vett át és őrzött meg 
a mai napig.

Az elemek pozíció- és főnetikai-változása termé
szetes folyaa«t:a magyar nyelT történetének ötezer-éves 
sajátosságait tükrözi vissza a két fónévképzó elem alak
tani szerepe...

3/. A sumér -a fónérképzó elen.
V.Ö.Poebel,op.cit.9116. és ANOR 28.§17.
A magyarban kimutatható, mint ósi örökség és meg

van ez az elem a mai magyar népnyelvben ugyanabban a po- 
sielóban,ugyanavval a funkcióval.

Sumér: zig-a = das Aufatehen,das Aufgebot,d,Heer 
dug-a = das Sagen,der Befehl 

gn-dé-a = dér Ruf
hal-a = Teli, Anteil. Stb..

Ügy a sumerban, mint a magyarban elsődleges és má
sodlagos igetövekből főneveket képez.



Sumér: kaz 4o5»9 = /zer-/schnelden 
magyar: kass-A 
sumér: gab 167,85/95/6/7 = umbrechen 

magyar: kap-A 
Ebben a két szóban, tehát a kasz- és a kap- ala

kok primér igetőmorfémák, amelyekből az ősi -a főnév- 
képző elem, főneveket képez: kasz-A

kap-A. Mindakét ázó, tehát 
ősi magyar sző,hang-,alak- és jelentéstanában egyszerűen
- nomen instrumenti - szóalak, így:

kasz-a és kap-a 
I I

tőmorféma <r 
főnérképző f-
toTábbá: puszt-a, balt-a, raorBs>-a lapd-a, bord-a

tlömorféma <----
igeképző <-----
főnávképző <■---

,1J___IJ.

szavunk nem szláv eredetű,ha-Megjegyzée.A puszta 
nem ősi magyar szó.Sumér összefüggését láthatjuk a hang
tani egyezések megtárgyalásánál, vagy a szőjegyzékben.

Egyébbként megvan ez a sző az altáji nyelvekben is. 
ótörökben: bűz— = pusztít,rombol, tehát nem lehet szláv 
eredettf, de alaktanilag sem az, mert a tőmorféma: pusz- 
= őtörök: bűz- - ua.; a -t elem = igeképző, és az -a e- 
lem, amint látjuk, a sumér-magyar főnévképző: -a, amely 
megvan az urálaltáji nyelvekben ia.

Pl. finn: kota C  ko-t-a = ház,lakás,sátor
tőmorféma ---------------
igeképző ---------------
főnévképző -----------

pl* mongol: qota
tőmorféma <------------
igeképző <------------
főnévképaő < ---------

qo-t-a = város,falu 
J



A Bongol és a finn: ke- és qo- tőmorféma a sumér e- 
r.odetfíí ku 536,17 = wohnen,Niederlassung,stb,szóra megy 
j.B82>a,if4egvan ez az iSsl -a f^névképző elem a magyarban 1> 

leszkedő alakájban Is.
Sumér; zlg-a = das Aufstehen^das Aufgebot 

magyar: fur-u, stb,.,
A magyar nyelv ebben qz esetben ia 5oi örökséget és 

5sai tulajdonát vette át és tartotx nyelvének Ősibb
fázlsábtíl, a sumernak mondott nyelvbíl,

A magyarban megvan még ez az el«m a s.ominali2;ál(5 e-' 
lemekben, a fönévképző, összetett eleíLrkber, az áa. kép- 
zűbokrokban.Ezek közUl megemlített

I. as -ás,-és képzűboki'ot, amely &z isi >a nomina- 
lii^álö és a később csatlakozott -s fónévképzőből áll,

Sumért dug-a = das Sagen
tur-a = das Eigehen 

magyar t iv-á-s 
tanul-á-8 

áll-á-s 
kér-é-s 
til-é-s, stb,.

A magyar vokális hangnyúlással keletkezett, de le
het, hogy a siunér -a elem eredetileg Is hosssú..,

II. az -ány,-ény képzőbokrot.All es ez elem az ősi 
-a nomlnallzáló és később csatlakozott -ny főnévképső- 
ből» Bzll-á-ny = 8sll-á-nk /»/

köt-é-ny, stb,
III. -al,-el,-ály,-ély -< ^-a-1

fon-a-1 : fon-á-1 
kOt-e-l : köt-é-1 

asE-á-ly 
vesB-é-ly, stb...

IV. as: -a-lom,-e-lem képzőbokrot,cunelyben az -a-e- 
lem az ősi sumér -a főnévképsővel egyaslk, a -lom,pedig 
a sumér nam- képsővsl, amint bemutattaa.



Sumér: dup-a - ias Tarén
tur-a = cas íin.’ hen 

magyar: jut-4-lom 
fél-E-lem 

nyug-A-lom, stb,.
Ősi örökséget tartott meg a magyar nyelT ebben az • 

lemben úgy "önálló" alakjában, niint a képzőbokrckbania ~a- 
gyar nyelv valóban a sumernak mondott nyelv továbbfejlő
dött, modern nyelvi alakja,.,

4/.A sumér -ed főnévképzó elem.
V.Ö.ANOR 28.§17/4
Igetövekből - nomina agentis - jelentésű főneveket 

képez, bővített -ed-a alakjában - nomina actionis - je
lentésű főneveket*

Sumér, nomen actionis;
sikil-ED-a = das Reinigen 
hun-gÁ-D-a = das Beruhigen 
dim-E-Da = das Verj^rössern 
gi-nÉ-Da = das Festigen 
kú-gF-Da = das Reinigen 
pá-dÉ-Da = das Wnhlen 
llA-Da = das Erheben, stb,.

Ezek szerint; sikil-EDa = das Reinigen 
magyar; szii?.et-ET

ítél-ET 
kiereszt-ET 

kerea-ET 
bocsán-AT / illeszekedés/ 
gondol-AT 
halász-AT, stb,,

A magyarban is; a cselekvés és a cselekvés eredmé
nyei Az őanyelvi, sumer -ed főnévkópző elem,tehát megma
radt a magyar nyelvben az -et,-at főnévképző elemekben. 
A magyar nyelv ősi örökséget vett át ebben az e.'etben is, 
A sumér-magyar szerkezeti folytonosság; történeti tény és 
valóság.



A magyar összefüggések ellenőrizeadők: D.Bartha,op, 
t,77/8/9-lk oldalakon, és Szinnyel,op.cit.00-lk oldal, 

A magyarbaa néhányx aomen agentia.
CBÖmöll-ET 
Ijeset-ET, stb,

Igl-íl-ílA-Dam = ist eln...der schaut
dü-Dam / = "dú-B-D-am"/= erbauend. 

Megjegyzendő, hogy a magyar elem nyelrjárásbeli ki
ejtés*: keres-ED-ben,.. Aerea-ET-ben/ 

boesán-AD-ban, stb,.»
NyelTemlékeiakben ezzel a hangazerelősael találjuk 

ezt az elemet! ild-ETU- 
kezd-ETU- 
lát-ATU-, stb...

A magyar nyelT örökölte régebbi fejlődési fázisá
nak négy főnérképző elemét:

l/.A nam- előrag, az elront fogalmi főnerek kép
zője a magyarban utóraggá lesz:

NAM-en = uralom 
ura-LOM

2/.A nig- előrag, az elTont fogalmú főnerek kép
zője a magyarban utóraggá lesz:

NIG-sag = fejedelem 
Tduar-NIK = udrarnok 

hangráltOBásaal: NIG-ba s ajándék
oazta-LÉK

NIG-dug a jóság 
jó-SÁG

3/.A sumér -a főnérképző atórag pozíciójában és a 
funkciójában ma ia eleren főnérképzőt 

dug-a = daa Sagen 
kasz-a 

ir-á-a 
szil-á-ny 
fon-a-1, fon-á-1 
jut-a-lom, stb..



4/>A sumér -ed főnérképző utörag pozíciójában én a 
funkciójában ma Is eleven fóaÓTképzó a magyarbant 

sikll-ED-a = das Reinigen 
Ítél-ET, stb...

Ebben az esetben máris folytonosságról besóLhetüok 
úgy a főnÓTkópzós rendszerének, mint elemeinek azoncs- 
ságábani a magyar nyelT eddig ismert legrégibb alakja 
a suméraak mondott nyely...

A sumér nyelv,tehát tovább él a magyar nyelvben a 
folytonosság és az azonosság törvénye alapjául

A génusg.

A nemet eem a sumér, acm pedig a magyar nem jel9U. 
A természetes nem meí?Jelölésére mindakét nyelvben külön 
szavakat használunk.

Sumér: ab = Vater ama = Mutter
magyart apa anya
sumért dumu-NITA = fiú dumu-SAL = leány

magyar t PlO-gyermek LEÁNT-gy ennek
N^STÉHY-farkas HÍM-oroszlán

sumér: lú = ember,férfi
magyar t ember,férfi
somért gad s bika ab = tehén

magyart bika,tehén, EMse .Stb..

A n u m e m s z .

a/«A sumérban a többesszám jelölése a legegyszerflbb 
módszerrel alkalmazható: a névszó megkettőzésével.

Pl.: 9n-9a = kezek / kéz-kéz /
gi-gi = éjszakák / éj - éj / 
tur-tur = ifjak / fiú-fiú /

A magyarban nyoma maradt ennek rendszernek: 
dirib-darab/sok kicsi és nagy darab/ 
apraja-nagyja



az igénél: illog-villog
izeg-mozog, stb.« 

b/«A sumér az -e-ne- összetett elemet használta a 
többesszám jelölésére a ''személyt" jelentő szavaknál, 
Pl.i ki-di-kl-‘̂ a-nuna-kE-5E = az Anunák ítélőhelytt,., 

ama-dingir-rE-NE-ke = istenek anyja,.,
^^TÜG-E-ITE = a szabök /rvihás emberek..,/.
A magyarban megmaradt ez a többest jelölő elem,még

pedig az igeragozásnál, a harmadik személyben: 
menetel-NEk 
veszeked -NBc 
hoz-NAk /illeszkedés/ 
sokat beszél-HEk. Stb,.

A magyamyelTl: -nek,-nak többes jel, tehát összeté
tel; évezredek folyamán elmosódott a -ne- elem többest- 
jelölő funkciója, a népletymológia megtoldotta az eleve
nebb -k többesjellel.

Meglátásunkat igazolja az a tény, hogy ez az elem 
a finn nyelvben is megmaradt: ne = ők,azok.

Következtetésünk, tehát nem légbőlkapottI..
Berrár megállapítása- v,ö.op,cit,18-ik oldal - aem 

állja meg a helyét, hogy a -k többes jelünk finnugor ere
deti lenne, hisz megvan a török nyelvekben is.

Pl,: kalktl-K = keltUn-K, stb,.
Berrár egybeveti ezt az elemünket egy állítólagos 

*-kko finnugor gyűjtőnévképzővel, ami visszautasítanió a 
hamisítás gyanúja miatt, hisz ez a gyüjtőnévképső megvan 
az altáji nyelvekben is,Az állítólagos finnugor -t töb
besjel is megvan az altáji nyelvekben; pl. a mongolban s 
néhány tözOk nyelvben,A magyar -k többes jel sumér megfe
lelőjét az Eltérések, fejezetében tárgyaljuk majd..,

o/,A sumér úgy is jelöli a főnév többesét, hogy az 
ntána következő melléknevet megkettőel,

A többest jelölő melléknevekhez, a többek között, a 
sumérban, a Sár 396,19/25 = vlel,zahlreich, Menge,Vlel- 
helt, használták.



Fl.: ma-da-gn-aac-SAR-SlB-ra-na = nlndeB oraságábaa..
Ec aa elaa megmaradt a magyarbaa és a -8Bor,-8zor, 

-azör, Bxámhatároaórag arehalkua alakjat
két-SZER, hat-SZOR, tlzeaOt-SZÖR, stb..
Megjegyzendő még, hogy ezt aá «lemet a török nyel- 

rek 18 örököltékI
Sár ‘*‘lar « -lar,-ler: bas-lar = fejek,
A. ssé jelentéstana: T.B.feat...
A/.A sumérban még a köretkező többesjelet használ

ták: -me-eS, -aéfi, -me/i/,
Pl.i ln-ne-ME§-ra = ezeknek az embereknek 

lú-ne-MSS-da = ezekkel az emberekkel 
lú-ne—da-MElÜ s ua. 
hur-MES a ua».
Ez az elem megmaradt a magyar nyelTbent a kollek- 

tlTltás jelölője; nem eleren formánas 
éle-MÉS 
hallo-MÁS 
kére-MÉS 
hnllo-MÁS, stb..
A török nyelvekben a számnerek többesének jelei 
pl. yet-MIS ^ hetTen, BBÓsserlnti hetek...

A samérnaagjar néTs»érngoKáa_rendszerg.

A nomlnatlmsz.
a/.A Buaérbani jelöletlen.T.8.AHOR 2B.l23.75-lk old.. 
"In Stttian mit IntranBitlTem oder passlTem Varbum wlrd 

das Subjekt dnroh das loménider dle das Romén darstellen- 
da - Kette - beBelohent”...Magyaruli IntranzltlT és pasz- 
sBlT Igealakn mondatokban aa alanyt a néTSié Tagy a néT- 
szót halyetteaító aiólána bntároBza meg. 

y.tt.AHOR 28.S24.7T-ik oldal.
"...wlrd aneh das Subjakt in Stttsan^deren Ibibum wmx



;ranBitlT aber nicht flnlt lat, ohne Postposition gesetzt?
az alany Jelöletlen abban az esetben is,ha az i- 

. bár tranzltlT, de nem rerbum finltnm..,
Példákt
en^sl kn-zn-áa inim zu-ám = a király bölcs,isüieri a sz't 
Tila sag-a ki-ága = ajándékot szerető úrnő

b/.A sumérbanz meghatározTa.V.ö.AN:R 2e.^2”,31-ik o.
"Daa Subjekt in Satzen mit transitiyem 7erbum vird 

durcb dia Postpoaltion -e beseichaet”..."Meiter ist zu 
baachtem, daas dia Subjektpostpcsition -e nur dann 
aatz-fc vlrá, wenn das Verbun eine ? .P.ag.lat”...
T.a.lVOB 28.§94bi gala-e^egj gala-pap

e-pa-e,a csatornák
kilagaS -eyLagas...Stb..

Ezek szerint az -e elem az alanyhatározó a sunér- 
bán és minden bizonnyal az - e - mutató szócskára megy tlsz- 
asa. A magyarban is Jelöletlen az alany, mint a sximérbaa, 
da bizonyos esetekben szintén méghatározható,alnt a sumér- 
uaa.SlőssSr a nérelőveli a ház, az ember... 
a birtokos sseoélyraggal: ház-a, ember-e... 
ax - e - BiatatóssócskáTalt e hás, e kéz, stb...

Az egyezés nemtigadhatóI A magyar nyelv örökölte, te
hát ősi alakjángk, a sumérnak, az alanyt determináló tu
lajdonságát I Csak el kell döntenünk, hogy eredetére nézve a 
a m é r  detenlBáló elem a rnntatósBÓcska, vagy a személyrag 
a 3.as*8g«-baii...

Mlndanesetre megvan mlndakét lehetőségre a megfelelés 
a aagyar ayelvbem.

S sorok írója úgy véli, hogy a sonér elem inkább a 3. 
•s.ag. személyragJávái egyeslk.T.O.esiel össBeftiggésbea:

Po«bal,op.cit.§128~130. és Delmel, So.§16.,
Alapjában ragnélküll a sumtfr noalnatlvusB és így e- 

gyeslk a magyar nyelT Jelöletlen nomlnatlTaszával, ami bi- 
•oBjítJa, hogy a magyar átvette est aB örökséget determl- 
aáló sajátoBságáTal együtt.



Moat mutasBuk b« a sumér-magyar nomlaatlTuss össs( 
függését a soksaögff síkos.

Sumér:
a nemet nem jelöljük 
rágtálan
az alany meghatározása 
az -fl határozó

a nemet nem 
jelöljük

az alany 
meghatározása

az -e határozó

e. határozó elem 
azonossága

ragtalan

A g e n i t l y u s z .

a/.Az -ak alakú elem.
V.Ö.ANOR 28.^23.83-lk oldal,
"Dér GenltlT wlrd dadureh bezeichnet, dass dem auf 

das Regens folgenden Rectum dle Fostposltloa -ak ange- 
fügt wlrá.In Pálién In denen das Rectum besonderes Ge- 
wicht besltzt, kann dles dem Regens Yorangehen"... 
MagyarulJ a genltiruszt úgy jelöljük, hogy a régens után 
köTetkezó rektumot az -ak elemmel ragozzxik; olyan eset
ben, amelyben a rektum külöu kihansúlyozandó, a régens 
elé helyezhető..,V.ö,ANOR 28.§28,84-lk oldali

dumu-an-nA-Ke = Annak a lánya /átírra»-ak-e/ 
‘̂ nln-dubA-Ie = az író tábla ura/átírra:-ak-e/ 
nim-glr-kalam-mA-Ke = Sumérországnak a hóse /:-ak-e 
V.ö.még, Deimel, ác.§28.73-lk oldal 
és Poebel,op.olt.8 157.
A bemutatott sumér -ak genltlTuszrag megmaradt a



lal magyar nyelvben ralódl esetraggá Tálva, ebben as a- 
Lakban: -nAK, illeszkedéssel: -n£K; az -n-elem pedig hé- 
zaktöltó, amely még a szövégi Tokálls lekopása elótt ke* 
ríilt a két vokális közé.

Végezzük el az összehasoalltástt 
síimér dumu-an-oA-Ke = Annak a lánya 
átírva: "dumn-an-ak-e" = ua. 
magyar: ház-nAK az ablaka

apáa-nAK a szülőháza 
hatalom-nAK a keze 
az ember-nEK a feje /illeszkedéssel/ 
a 3zekér-n£X a kereke.Stb..

V.ö.ÁMOR 29.^96.57-ik oldali..."Die pleonastische 
Boppelsetzung dér GenitivpostpositloK zűr Bildung von 
Ordnungszahle®, die achon altaumeriaeh bezeugt ist,er- 
schcint bei Gndea aur mit einem Beispiel": 

n-iminA-KcuD-oA-Ka = a hetedIK napon! 
de: mínA-Kaa-a, átírva: mín-AK-f^-a im: es gebört

zu Zwei = zum Zweiten.
A somérban, amint látjuk, az ->ak gcnltivuszrag a 

Borszámok képzője isi "vt̂ .lair.ihes tartozik” J«lentéBaeI.
A magyarban i.? megtartotton ezt a funkei6ját| a sorszá- 
■ok képaóje ia, ebben az esetben bésaktöltő nélkül és 
a nem illesskedő vokálissal.

Sumért n-imivA-Kam-BÁ-Ka a a hetedik napon 
átírva: "n-imin-ak-aa-ak-a” 
magyart heteá-IK

máaod-IK 
hamad-IC • 
hányad-l£.. 3tb..

TisazakBvetkeztetve a snaér megfelelőre,megtudjuk, 
hogy mit Jelent a magyar-nyelTi ösasetételi 

betei-lK » heted-É... 
lae, a magyar nyelv ősi örökségei 
Tvdjnk továbbá, bogy a simér -ak genitlTVSsrag



▼esztl a Tokállsát: -ak ’k :>-k. Ebbea as caakjában meg
találjuk az Ismert magyar /és urálaltájl/i -klp hovatarto- 
zandóaágl elemben.Úgy vélem,hogy ez az elam az 0sl, aumér 
-k birtokos ragra megy vlsssa, bÓTÜlYs as -1 közelségi ha- 
tározéral: -k «> -1 = -ki.

így: B5rtfo-kl, csunyá-o-ki, stb.«
Jelentése: Böröe-höz, csúnyához tartozó...
Hangsúlyozom, hogy ez az elemünk megvan az urálaltáji 

nyelvekben is. pl, a mongolban; aqayin-ki = a bátyó, a fi
vérhez tartozó...Ebból következtetve, láthatjuk, hogy az 
állítólag szláv eredetű -ski /= -s-ki/ családnévrag vagy 
jelzó, nem szláv eredetű, hanem a sumér-magyar-mongol-fl.n»- 
török nyelvekből került a szláv nyelvekbe!

Pl.i PODMANIC-ki » Podmanlc-hoz tartozó 
PUIi-s-ki a Pul-hoz tartozó 
TURÓC-ki = Turóc-hoz tartozó.Stb.,

Ezek az összetételek, mint "nomen possessi"kezelhetők 
éa minden bizonnyal az urálaltáji nyelvekből vették át as 
ismert azláv nyelvek, mert a mongolban, amint láttuk: 

aqayin-ki = a fivérhez tartozó...
Végkövetkeztetés.A sumér-ak birtokoa esetrag megma

radt a magyar nyelvben, mint ősi örökség. Sorazánképző funl»- 
ciójában ia bizonyítja a sumér-magyar azerkezeti összefüg
gést. Továbbfejlódve, a -ki alakjában birtokoa határozó- 
raggá válva bizonyítja a sumér-magyar nyelvi folytonossá
got.

b/.Az -ag alakú elem.
V.ö,Deimel,SG,§19.75-ik oldal,

Sumér: Su-ha ab-bA-Ge-ne = tengervízhalászok 
átírva; .,.ab-AG-e-ne

du-ha a-dug-gA-Ge-ne = édeavízihaláazok 
átírva: ...a-dug-AG-e-ne

sib udu-sik-kA-Ge-ne = a gyapjas juhok pásztorai 
átírva: ...sik-A6-e-ne.



k z  -ag alakú elem a magyarban haagtanilag így fejlő
dött: ag::> d  >-? = -é : nomen posaessi I,

Régi - 1213tl266 - ayelyemlékeltikben így írjuk ezt az 
elefflott -el és -ey.

A fenti sumér mondatx Su-ha ab-bA-Se-na. azt jelenti 
BzÓ87<)rintf hogyx halfogók édesríz-É.• •Édesvízlhalászok. 
Asacx édesTÍz-I^ halfogók...

TehátX a kis ház az apám-É, a nagy ház az anyám-É 
az iskolás gyermek-É. a könyr. Stb..

Xm, ez az elem torábbfejlódött a magyarban: 
a g ^  ai >  ^  ■> é 9 = -i : nomen poasessi II.

Pl.i báz-I úr; test-I kín; lelk-I szépség, Stb,, 
Vegyük a harmadik fejlődési alakot ist 
ag al >  el >  eU^  Ű = -í : nomen posaessi III.

-ú /ilaeazkedéssel/.
Pl.x szép szem-íí; nagy lelk-ií; erős akarat-ú.Stb. „
A magyar nyelT, tehát ebben az esetben la ósi örök

séget Tett át és tartott meg, így nem tagadható, hogy a 
soaérnak mondott ősnyelT a magyar nép-nyelv egy régebbi 
fázisa, arehaikus alakja...

A sokszögtf sík 0"jszefüggései.
Sumtír:

a genltlTuszrag -ak,-k,-ag

blrtokosesetrag: -nAK;,-nEK 
Csodálatos, hogy a magyar nyelvészet ezeket aa cg;ye-



zéaelcet eddig még nem fedeste feli Csodálatos, hogy a nem- 
eetköEl nyelvészet sem találta meg a sumér-magyar .'̂ eerke- 
seti egyezések ennyire azemmalláthaté bizonyítékait!

Ügy látom, hogy sem a nenzetköal, seopedig a magyar 
esaktudomány nem is akarta meglát:.1 eit az igazságot,mert 
nem illik bele as indogermán magasaLbrendíTségi világképé- 
be a magyarság stvxér eredete...

A d a t i 7 U 3 X .
y.ö.Deimel, §S.§20.
"...Wenn dér Datlv elnes SubstantivE ausgedrückt 
wlrd,, so f-eschieht dles bei P®raonen ínreh ilie 
PrjspoaJticn -ra,.,''
Stucarisrhes Lexikoa-jábaB. Delaiel, így Je]le«»l eií- 

aek e£ eleicmek jelentéstanát:
7 2 8 , ra - ell - obea,auf,über 
?28,4 ra » ana = eu^auf,für,gegen
328,5 ra = ina = ln,bei,aus,gem§.as.
7.ö.ÁMOR 28.105-ik oldali 

3umér gá-RA  ̂ nékem, sxószerintt számcm-RA 
ama-ni-RA = vnyiának; anyja ocáaá-RA 
ur-sag-geá-caff-a-RA =

a halló hós számá-RA 
ló-si-sá-RA = as igaz ember ssámá-RA 
en-sí-RA - a fejedelem számá-RA. Stb.,

A magyar nyelv örökölte ezt az elemet is, valódi e- 
setraggá fejlesztve: -ra, illeszkedéssel -re.

Funkciója: 3ublatlvus*,lativnsc,prolativuse, lokati« 
vusz,dativuss,allativusz,Btb,.

Pl.: jobb-RA,bal-RA,eló-RE,dél-RB,vég-RE,mély-HB 
a háza tetejé-RE, háza tájá-RA 
neve napjá-RA,napró1-nap-RA 
as ztal-RA,esté-R£
Budapest-R£,Temesvár-RA. Stb..,

További összefüggések,v,ö, a mondattanban.



A sokszögű összefüggés.
Sumér:

dativuszrag: -ra, /-r/

datlTUsz -pe lolcatlYusB
-ro /nylvj,/.

Meg kell említeni, hogy ez az elem megran az iirálal- 
táji nyelvekben ia, még a finn nyelvben is.A magyarban a 
legelevenebb, mert még igekötÓl funkciója is vám.

Fl.t RÁ-teszi, azazt REá-teszi, stb..
A finnben: allativusz -lle-< elhasonulással‘*’-l-re
Fl.t puu-l-le = dem Baume, an den Baum 

sumért ama-nl-ra = anyJának,.,Stb,.

A/.A l ó k a t  1 V u B t,
7.Ö,A1Í0R 28.§30.106-ik oldali
"Die Grundform dér Lókativpostpositlon lautet in dér 

Sprache Gudeas wie in allén Sprachperioden: -a"... 
Kérdését hol? és hová?
V,ö.a 107-ik oldalon, sumér:
é-A = a házba,a házban; igi-A = szeta elé,szem előtt
ki-A « a földöa;nibru^^-a =; Nippurban
v.ö.a 109-ik oi 'í-ilon,aumért
bar-mu-A = nékem / mellé®,hozzám/
lagab-bi-A = alapköveiben, Stb.*
Mint a aumér nyelv egysaeaági örököse, átvette a ma

gyar ttyelT ezt az elemet is, n.int ^cgos örökséget.



A magyarban ezekkel a latlTuasragolckal egjeslki 
-a,-á,-e,-é,-hE,-hO,-hö,-3Á,-jÍ,-TÍ.,-TÉ.
Megjegyzés,A J, h éa T-bangok, alat hézaktöltAk ese- 

repelnek, amelyek még a szóré^Tokália lekopása előttTe^ 
ték fel funkciójukat.

Fl.i hacA, felÉ, belÉ, horA, hoTÁ
odA, kó-jÉ, feji-hE, kert-hö, atb..

b/.A l o k a t l T - t e r m l n a t i T a a z .
y.ö.ANOR 29.§106.118/9-Ik oldal.
A ragi -e. A kSzvetlea köselaég eleme.
Kérdéaej hol? éa horá?

Sumért é-E Im^l-da = a házhoz odaállítá 
tehátI a hái-hO... 

a-B im-diri-ga-ám = aki a rízbe... 
é-£ ba-an-du » a házhoz azólott. Stb..

A magyarban egyezik az -e és -1, közretlen közelaég 
latiYOszi ragjaiTfll.

Pl.; idE, belE, felE, neki, stb..
A aokssOgfl összefüggéa, sumért
a/.lokatiruszrag -a

latiTuai
Ebben az eaetben ia látható a auaér-Hnagyar azerkese— 

ti folytonosság, a magyar nyelT csak dal örökségét Tette 
át, azt ai örökaéget, amelyet nemzetközileg tiloa hirata- 
Iqsa n ie birtokába Tenni.. . __
/l/.?igyelembeTeendó a terminatiTuszi funkoié is.



A t e r m l n a t i v u B z ,
V.Ö.ANOR 28.|32.112-ilc oldal:
"Dle TerminatlvpoatpoBltion lautet in dér Sprache 

iudeas normalerveiee: -Sé..."
V.Ö.ANOR 29.§107.129-Uc oldal:

"Dér Terminatl-v, dér durch die Fostposition -Sé 
bezeichnet wlrd, dient zűr Darstellung des 
Verhaltnisses: hin zu..."

Meg kell említeni, hogy ez az elem elTeattheti a szó-
végi Tokálist.V.Ö.Delmel,5(?.§23.

a/.A szővégl vokális megmaradóV.ö.ANOR 28.24/5. 
Sumér: é-MI-nl-ŐÉ = cellájához...

kur a-ta il-la nlna^^-5É =
a vízből kiemelkedő hegyhez,Ninához 

b/.A szővégl vokális lekopáea.
V.Ö.ANOR 28.112/3 oldalak.

Sumér: é-libir-ra-AS = a régi házhoz 
gu-dé-a-Áá = Gudeához 
MTVi-Aé = a városhoz, a városba... 
mina-kam-ÁS = másodszor/másodikhozl/.

A magyar nyelv örökölte ezt az elemet is, lativuszi 
és allatlvuszl funKciójában, ezzel a hangszereléssel és 
alaktanával: -hez,-hoz,-höz.Az alaktani fejlődésre ezt 
mondhatjuk: a h-hang a szóelején nem szerves hang,hanem 
protézis, azaz hézaktöltő.
Hangtani levezetés:

sumér: -eSe eS = magyar: “̂hEZ /-hoz,-hö*/.
Tudjuk, hogy ennek az elemnek a legősibb alakja a 

bemutatott: -eSe, ahogyan ezt a tényt Falkenstein ki
hangsúlyozza. V.ö.ezzel összefüggésben még: Deimel, Su- 
merisches Lexikon, eS 536,11 = ana = zu,für,hin,gemass. 

Hasonlítsuk össze,tehát a sumért a magyarral: 
kéz-hEZ; fejé-hEZ; férj-hEZ megy; 
a fal-hOZ láncolta; 
a lovat a kerítés-hEZ kötötte



as a hál a násik falu-hOZ tartozik; 
sünért é-libír-ra-Á5 

a rági ház-hOZ 
uru-i§
város-hOZ, Stb,.

Ám^iDegyan ez az elemünk ebben 4. hangváltozáaú alak
jában i3j ege > ’Se -Sé = magyar -jé /-já/; é j. 

Suméri é-HI-nl-SÉ = céllájáhoB.•, 
kő-JÉ 

fek«té-JÍ
1(5-jX. Stb..

Magjegyzéa. Az önálló: hozzá s hoz-Já, elem a ma
gyarban a következő aumér elemekre megy Tiaesat 

ni9 211,14 » oldal 
éa & nár levezetett -jé,-já latlraszragra.A magyar- 

ayelTl Ifcos-já öaazetétel, tehát úgy keletkezett, hogy 
az őanyelTli ni =• oldal, a h-protézlaeel bőrülTe,felvet
te a latlvnasragot; a hoz-já-n, tehát sBÖszerlnt azt je> 
leüti, hogy "oldal-hos-én, az "oldalamhoz” - hozzáa.

így vlaazautaaítandó as Oaazefüggéaek minden flnnu- 
goroa elmegyarásáaa.

A aokasögtf sík öaszefüggéael.
Sumért

termlnatlvnazi -efie,-8é,-áí,-eS 
jelentéatanat -hes,-hős,-hős

lativuaz
allativuaz

jelentétant 
-hes,-hoB,-hös 

-hEZ,-hOZ,-ta0í



MegjegyséB.Megran es as elem as arálÉltáJl nyelrek- 
ben Is.Pl. a csersalasbeB szlnténi latlTUfis. 

Beraelcl,op.elt.29-llc oldalt 
jolsS JeSfia 8ijem,wa8E$ pflSalea sakem =

lábaara sít kötgk.Tállaara puskát akasstok. 
Tehát még eredetibb alakjában látható, nint a ma- 

Cyarbaa^ ahol bÓTÜlt a h-protáslsael) egyábbkánt"ssálié- 
ben BegTan”es as elem a mongol-tnngás nyelTekben is, így 
nen sajátlthaté ki a finnugor alapnyelr ssáaára..*

As ablatlTUBs-lnsztruaentálls.
T.6.110R 28.§34.113-lk oldal 
ási AHOR 29.§109.144/3-Ik oldalak, 
a/. "Dér AblatlT-Instruaental, dér duroh dle 

Pestposltloa -ta beselohnet wlrd, dlent 
Ton KaUS aus eur Darstellung des Ter^ 
hfilinlssest - veg.-r.Toa-/ohQe Sohvlerlg- 
kelt abxolelten".../“•

¥/."Aus dér rlohtuagsanzelgenden Bedeutung
ist dle Verwendang dwb Ab"'9tlT-InPtrumentals 
sím Auadruck tecporalen 7erh&" triisaeB:
- Ton...an - otans Scbwlerigkeit abzulelten". 

o/.Plgyeleii.b9 kell Tenni a helyhft tározói Talamint a 
komitatlTusE-inastrumeiitállB Tiszonyt Is.

Ezek s z e r i n t , D e i n t e l , £ G . § 2 2 .4 -ta és -da aéTBzó 
rag.Jelentéstanát Ton; Toa...an; aus; ab; weg; in; mlto 

7,ö.Deimel, átt.88-ik oldali 
uru-TA im-ta-e » a Tárosból klzorará 
an-kl-TA = az égtől és a földtől 

idtfhatároséi
ud-bl-IA «= attól a naptól kezdre 
ítu-gan-naS-TA = Gánmáa haTától..*
V.a.AIDR 28,146/8/9/5o-̂ k' oldalakon: 

l.ablatlTUBzi Tiszony: é-TA ba-ta-é = házból eltáTolítá 
an-sa~TA = az ég tatárától



2.1d6határostfl Tlszonyt
n-ul-li-a-TA = régi idők őta/napok óta

3 .helyhatároBÓi Tiszonjt 
é-babbar-bi-TA = serfőzdéjében

4.eszkBzhatárosól Tiazonyi 
á-’̂ nanie-TA = Nanae erejÓTel. Stb..
Bz az elem is őal örökség a magyar nyelTbeni

l.ablatiTnazl Tiszonyt a/.az egyazertf alakx 
ház-TU, kóz-TÜ, láb-TÓ, tfl-TÖ

b/.ös8zetett alakt 
ház-TUL, kéz-TÜL, láb-TŐL, tŰ-TÖL 

2.időhatározói Tiazonys
tegaap-ó-TA, havon-TA, napon-TA 

3•helybatározói viszonyi
kOz-f, ben-T, it-T, ot-T 

4.08zközkatároséi viazoByi a/.egyazerŰ alak: 
lova-8-TTJ, kereke-8-TÜ

b/.Ö88zetett alaki 
lova-8-TUL, fia-a-TUL, mindene-a-TÜL. Stb.,
Megyjegyzés.A flnnngor nyelvészet azt állítja, hogy 

a -t helyhatározóragunk "finnugor" eredetű.Amint láttuk, 
a snmérban - é->babbar-bi-TA = serfőzdéjében - annyira se 
finnugor, mlntahogy uráli sem, hogy kérdezhetjük!

Vem "finnugor" eredetíí-o a sumér nyelv?
Hisz a sxuaérban is megvan ez az elem, sokkal vilá

gosabban, mint bármelyik finnugor nyelvben, a vogul ki
vételével, ahol valódi esetrag, mint a sumérban, ugyan
úgy a törökben Í8i bas-TA c fejben...

vogult püt-T8 3 fazékban...
A magyarban még szórványosan kimutatható a társha- 

tározói viszonya isi együtT /azazt együT.../.
Ezek szerint a vogul nyelv sokkal közelebb áll háli 

a aumérkoz, mint a magyari
éa most Tlzsgáljuk meg a sokszOgtf sík ösazeftlggésó

it.



ablatirnsBi Ylssonyi 
helyhatárostfi 
Időhatárosöl 
esekOshatárosöl ^

Sumért

-ta, -da

magyart

ablatlTUSE

helyhatározé

Időhatárosö

e s zkö ,társ-,BÓd> 
határóeö

-tu,-tU,-tul,-tül 
-tő,-tő,-tói,-töl 
-ta,-te 
-t
-8-tU,-B-tU,-3-tul,-8-tül, 

Kihangsűlyosandó, ezt a? elemet megtaláljuk min
degyik orálaltájinak mondott nyelvben, tehát nem mondha
tó kisárólagoa "finnugor^ alapnyelTl elemnek, ami azt Je
lenti, hogy a finnugor nyelréseet egy csöppet aem tárgyi
lagosan kisajátította - finnugorosította - az xirálaltájisűc 
közös szerkezeti elemeit, hogy ezzel meghamisíthassa a ma
gyarság eredetét,,•

A nagyar nyelv örökölte,tehát ezeket a szerkezeti e- 
lemoket Is,..

A k o m l t a t i T u s z ,
?.ö,ANOR 28.§35.t"Dle Nonnalfom dér KomltatlT- 
poatposltlon lautet in dér Sprache Gudeaa, wie 
In allén Sprachperiodent-da”...



Ezsel öszszefüggésben ylssza kell térni a megtárgyalt 
ablatiTUssl yiscony feJezetéhes,T«ö.fent«

A magyarnyelTi -valj-vel elem eredete egy önálló su- 
iBŐr szóra megy Tisaza.Eredetének megtárgyalását az Eltéré
sek,fejezetében mutatom be,

A T o k a t i Y u s z .
A sumérban és a magyarban; nem jelöljük.Kivétel a ma

gyarban a családi yiszonyt jelöló szó: ebben az esetben -1 
raggal jelöljük.Pl.» öos-i!

Az a k k u z a t i T u s z .
V.ö.AHOR 28.§26.78/9-ik oldalak; "Dér hfiufigste Kasus 

dér nieht <ureh eine Postposition gekennzeichnet wird".
A sumérban nem jelöljük:
A-Sed i-dé :r: hideg Tizet öntött ki...
GtR bí-«9 = a lábat ráhelyezte...
GI§ bí-gar = fát tett rá...Stb..
A magyarban nyoma maradt a jelöletlen tárgyesetnek:
elmentem SZÉHA kaszálni...
ADÓszedő...
SZŐLŐszedó...Stb.•
A magyar nyelT, tehát örökölte a néTszóragozásáncüc 6- 

si sajátosságát, méghozzá a sum é m a k  mondott nyelTból,mely 
nyelT nem más, mint a magyar nyelT egy ősibb fejlődési fá
zisa... A magyar nyelT azonban meghatározza u tárgyat.éspe
dig az ismert -t tárgyraggal.E tárgyrag összefüggésait az 
Eltérések, olnfl fejezetben tárgyalom.

V.ö.a mondattan iderágó fejezetét...
Láttuk, tehát a sumér nyelT nérszóragozási rendszerét 

és deneit.MegTizsgáltuk az elemek funkcióját és hangtaniadé 
alaktani eredetüket is.Meggyőzódtünk, hogy a magyar nyelv 
néTSzóragozásának alapja a sumérnyelTi összefüggés: a ma
gyar nyelT Talóban ősi örökséget Tett át éfl örzött meg a 
mai napigIMegállapíthat juk, hogy a aumér nyelT nem halt ki.



hanMi torább él a magjar nyelTbea ugya^ógj, alat a t5bbi 
aglutlmálö ayelTbent

A Bimér, a magyar ayelT egy ősibb fásisa..*

A n e l l ó k n é T .
y.ö.Beimül, Sg.§29» "...Dér Porm naeh unterscheldet 

sich das AdJektlT nlcht rom SubstaatlT - und - Yerbal- 
stamm, dooh glbt es St&mme, die gewöhnlloh Adjektlra siad* 

A mellékcéT, a főnév és az Igetövek között nincs kü- 
lönbbség, de azért kimutathatunk olyan tőmorfémákat,amel
ljek melléknevek ngj a sumérban, mlat a magyarban*

Sumér dug = magyar JŐ 
bll * ŰJ
auQ > HA6T. Stb..

Y.Ö^Poebel,op.cit. I64t "...Adjektlva^dle doroh Aa.- 
fUgang von -a an dlr Verbalwurzel geblldet”...

A sumérban, tehát a már ismert fdnévképsó -a elem 
a melléknevek formánsa is egybenI

ügyaangy a magyarban Is, tehát szintén ósi örökség 
es a sajátosság is a magyarban.

Sumér: gul-a = ragy
kug-a a tiszta, szent 

kalag-a ■ erós 
sukud-a a magas 

zld-a a igas 
zebb-a = ssép /emo-saü. nylvj./,

A magyar: pusst-a
drág-a /derág-a/ 

fnrcs-a 
fúr-a 

kurt-a. Stb..
Nsgjegyzés.A - puszta - szavunk egyben főnév és mel

léknév ls| á*kurta"szavunk pedig áll az őstőből - lásd, a 
SBÓjegyzéket - az Igeképzőből és a melléknévképzőből,így-



hát ez a szavunk nem latin eredetű, hanem a latinta ia m. 
sumérból került át, mint kölcsönssó/érdekes lenne meg
vizsgálni, hogy a klasszikus latinban mennyi a aumér Jö
vevényszó, ../.

így: kur-t-a
tőmorféma ^ ^
ipeképző i-------
melléknévképző <-

Megvan ez az ősnyelvi elem a magyarban képsőbokrok- 
ban is; I. -ánk,-énk,

így: nyal-A-nk
nyúl-Á-nk 
fél-É-nk. Stb,,

igetőmorféma 4—  
az ősi képző —  
a névszóképző ^

II.-ékeny,-ékony. 
így: alusz-É-kony

fél-É-keny. Stb.,
Sumér: gul-A = nagy

kalag-A = erős 
zebb-A = szép. Stb..

Mindenesetben ősi örökségről van szó; a sumér mel
léknévképző elem, az -a, megvan eredeti alakjában és öss- 
szetett formájában is a magyar nyelvben,

A sumér -3u vagy -e3 melléknévképzőt is örökölte 
a magyar nyelv,V,ö,Jeatim,AG.S.56-ik oldal 

Deimel,Sg .§29. és a 
áumerisches Lexikon,472,27e,

Sumér: zi/d/-E5 =s magyar: kegy-SS
bur-ri-fiá « magyar: alázat-OS
u 1-1í-e 5 = vidám telJ-ES. Stb,.

A sumér-magyar nyelvszerkezeti folytomosság non ki
talált elmélet, hanem bizonyítható nyelvtörténeti való— 
eágt..•



A m e l l á k n é r  f o k o z á s a
a sumérban, a 

■'többek között, a ”dlrlg-a" elemmel eszközölhető,
V.ö.Pobel,op.cit.él73.

Sunéri é-,mu-,Éninnu,-me-lJi-me-gal-gal^e-me-a-DIRIG-A = 
íninntt házáneüc határozatai,nagy határozatai, ame

lyek NAGrTOBBAK mint a többi határosat..,
A bemucaxott rendszert örökölte a magyar nyelv, ki- 

fttjesésére az - AKKORA,EKKORA - összetételt használ ja,a- 
nelynek szerkezete és funkciója ugyanaz, mint a sumér e- 
le*é,pl. a melléknévképzö -a is kimutatható; dlr"vg-A

akkor-A 
ekkor-A.

A magyarnyelTi elem tőmorfémája egyezik ezzel azós- 
nyelTi - sumér- szóval: kur 483i63/4 = nagy,nagyság.

Ezek szerint:
Péter AKKORA mint én,de János csak EKKORA mint ez a 

kicsike fa.,.
A sumér -bi személyragnak - a 3,8z,sg. "tárgyaa"- 

eleme - már a sxmérban bizonyos "melléknévfokozó"funkci
ója vaB,V.ö.Jestln,AGS,S6/7-ik oldalak,éa Poeböl,op.clt. 
§74, Sumér: mah-BI-e = nagyszerűen; szószerint: az 6 ma
gasztossága. . ,A magyar nyelv örökölte ezt az elemet és a 
komparativuaz jelévé fejlesztette:

er<5s-B, öreg-B, később; eróse-BB, örege-BB, stb,.. 
Befejezésül felhívom a kutatók figyelmét a csere

misz nyelv melléknév fokozásának rendszerére...
Sok még a mondanivaló a melléknciíekfokozásáról,dehát 

célom az, hogy bemutassam a sumér-magyar szerkezeti foly
tonosságot egy vagy több egyezéssel, a későbbi kutatás 
feladata lesz minden részletében megvizsgálni ezt és a 
többi öaszefüggő kérdést.



A a z e m é l y n é v m á s o k .
Feltesszük: a kérdést: mit örökölt a magyar nyelv e- 

zen a téren?
Tökéletesen csak úgy tudok yálaezolni a fenti kér

désre, ha ebben az esetben nem a sumér Összefüggések-kel 
kezdem a bemutatót, hanem a magyarral.

Ám, lássuk: én mink, de: mi
te tik, de: ti
6 ők

A sumérral való összehasonlítás érdekében a többes- 
számmal kezdea az elemzést.

Az első személyben; mink c  mi^n-k| az ősi; mi-=én; 
az -n- a pronominália elea; a -k a többesJel.Ezek sze
rint a többesszánban az első személy egyesszám áll, el
látva a több^esjellel, tehát az egyeaszáaá mi- = éa, a 
személ]riiévinás és a többesjel.Ez azt jelenti, hogy az ős
magyarban van mi- alakú személynévmás az egyesssámban.

Nyelvjárásban: mik -< ni-k, régi: -műk,-műk.
Tehát ogyanai...Ei az elemünk, tehát egyezik as u- 

rálaltáji nyelvek megfelelő elemével/ígyhát nem finnugor 
eredetűf/.A sumérban, a magyar nyelv őaibb alakjában meg
van ennek az elemünknek a megfelelője; az £M£-SAL-nakne
vezett nyelvjárásban: me = én.V,Ö.Poebel,op.cit.§178* ás 
Jestitt,AGS.58-ik oldal.

Ám, a magyar nyelvben az első személyi névmás az is
mert - én - szóalak,Van-e ennek az elemünknek —  sumér
nyelvi megfelelője?

Deimel szerint: gin 2o6,7 « anftku = én.
Hangtan: gin >  ĵ in >►, ij.n 2^ In = ém

▼i"é«
V n

Megemlítendő, hogy a fent bemutatott sumér gin =én, 
személynévmás, eme-sal nyelvjárásbeli alakja: mén = én.

Ebben az alakjában viszont megvan az urálaltáji njeb 
vekben..,



Most vizsgáljuk meg a második személy többesét, 
így; tik ti-k, de; t i. Ug ya nc sa k a többesjelet 

I Ltjuk, tehát a ti- nen lehet mát, mint az egyeaszám:te 
elemének változata. Be: té- és ti- ia,.*

Vizsgál,^uk meg azt a sumér összefüggést,amelynek 
lapján aegállapíthatJuk a magyar azó eredetét,

A sumérban - v,Ö.Pobel,op,cit,§176,- 178, és ANOR 
28.§12, ; za /ze,zi/ = te,A tőmorféma értendő, nempedig 
a nominativass.

Erre a aumér elemre vezethető vissza a magyar nyelv 
te, második személyií névmása / té- és ti~/.

Hangtan: za/ze,zi/:>- te/té-,ti-/; z.>>t.
Ez a hangváltozáa bizonyítható az urálaltáji nyel

vek megfelelő elemeinek hangtani összefüggésével: 
sumér za/ze,zi/ = te
finn si- = ua.
ótörök sa- = ua. 
török se- = ua,
magyar te/té-,ti-/•
A fent levezetett hangtani fejlődés, tehát lehet

séges, mert a finnugor nyelvészet szerint a finn név
más egy régebbi “̂ti elemből fejlődött ki; amint 3.átjuk, 
fordított a sorrend, mert a szóeleji - a és t - han
gok egy ősibb z-hangra mennek vissza s így a magyar- 
nyelvi: z t hangváltozást Igazoltuk,

A harmadik személy az egyesszámban: ő, a többesben* 
ők.Tehát; ő-k, a -k többes Jel.Az alapszó: ő...

Ez az alapszó áll a valódi alapszóból és a prono- 
minális elemből; a régebbi alak: ”ew" lenne.

Hangtanilag; e w = s ^ > ü  = í( = ő.
Az ősibb szóalak, tehát i e- .,.
Megtaláljuk ezt az elemiiaket a sumér -e-ne = ők^« 

lemben, Falkenstein és Jestln szerint: -a-ne, is...
Ezek után pedig végezzük el az összehasonlításti



Moat pedig Tégeszük el az összehasoBlítást: 
magyar aumér
l.sx.sg, éa gin = éa

pl. Mink me = én /eme-sal/
MIK; -Műk,-Műk 

2.8Z,ag. te /té-,ti-/ *a /ze,zi/ » ta
pl. Tik

3.8B.Bg. 6 /e-,ö-,ew-,öT-/ -B-ne /-A-ne/ = űk 
pl, ők -E-ne-ne.
Megjegyzés.A tudomány úgy réli, hogy a sumér 3*8z,ag, 

személynérmás az - e - mutatöszócakára megy YÍB8za,aai nea 
Táltoztat a tényen, hisz megran ez a mutatészöcska a aa- 
gyar nyelrben is.

Ezzel az ösazefUggásael bemutattuk a eumér-magyar a- 
zonosaág egyik fontos bizonyítékát: a magyar nyelTünk sze- 
ffiélynéTmásai siunér eredetClek, vagyis a nyelvi folytonosság 
ezen a téren is bizonyítva van.

Máris megállapíthatjuk; sumér nyelv nincs; az, amit a 
tudomány annak nevez, a mai magyar nyelv archaikus alakja^ 
tehát joggal állíthatjuk, hogy "magyar" nyéisról van szó tf- 
sibb alakjában; az ékírásos táblácskák szövege a mai ma
gyar nyelv ötezerév olőttl írásos emléke, a magyarság ak
kori őseinek kezeírása...

A b i r t o k o a  s z e m é l y r a ^ o k .
V,ö»?oebel,op.cit,§206. és Deimel,SG.§3o.

Sumén magyar:
sg, -au/?/ -m

-zu -d
-a/-ni/"s zemélyek" -a,-e,-i,-ja,-je 
-bi "tárgyaka

pl. -me -nk,-ank,-Unk, d«i ml
-zu/e/nene -tek,-tok,-tök
-/a/nene "személy" -uk,-ük,-juk,-jük 
-bine,-biaene "tárgy".



-llo-

HegJegyzés.Foebel és Delmel feltételezik, el is fo
gadják, hogy a sumérban egy -mu hangszerelésŰ birtokos 
személyrag ran az első személy egyesszémban.

Falkenstein és Jestin tagadják azt a lehetőséget. 
Bár nem ismerjük az eredeti ékírásos szövegek ide- 

Tágö adatait, mégis úgy látjuk, hogy Jogosult föltéte
lezni, hogy a magyar nyelv első személyű birtokos ragja 
sumér eredetű, mert amint láttuk, az - eme-sal - nyelv
járásban a személynévmás: me = én, alakja.

Foebel szerint - op.cit,§207 - a sumér nyelv birto
kos ragjai eredetílkre nézve, utöraggá vált személynév
mások I Ugyanezt mondhatjuk a magyar nyelv elemeinek ere
detére is, vagyis a magyar nyelv birtokos személyragjai 
szintém sumér örökség: az utöraggá vált személynévmásokI 

im, végezzük el az összehasonlítástí
1,sB,sg. sumér: -mu /?/

mamu/d/-MU
magyar; -m nyelvjárás; -ma

álmo-M, keze-M
2,se,sg. sumér: -zu mamu/d/-ZU 

magyar: -d álmo-D, keze-D,
Megjegyzés.A második személy tirtokos ragjának hangtör
téneti fejlődése: zui»- z* :ŝ ‘*̂ dh ;=► d = -d.V.ö,fent a"te" 
SBemélynévmás hangtani fejlődését.
3 *Bz.sg. sumér: -/a/-ni

1. é-A-NI = háza
2. é-NI = ua.. V.Ö.ANOR 28.%14.

A magyarban: -a,-e,-i,-Ja,-Je; látszólag nincs e- 
gyazés, de vizsgáljuk meg a sumér ÖsszefüggéBeket; lás
suk, hogy az -a-ni elemnek mik az összetevői.

Az -a-ni elem: ’genitivaszi" ÖSBEetétel* 
ill ez az elem, először az -a- SBemélyBévmásb<$l,a 

genitivusEi viSEonyt Jelölő -ni ragból* Az -a-ni ösz- 
BBBtétel, tehát nem birtokos személyrag, hanem genitivu- 
BBi össBetátele a sBwnélyiitfTBáBnak, a harmadik SBemély» 
b M * A s  SMietétal JeleatástaAllag és BzerkeBatileg pon



tosan egyezik a magyart övé összetétellel.
így: á-A-NI = nem: ház-A, bár így fordítjuJc 

hanemI ház-ö-ré 
azazt ház-ö-é 

mongolt nőm Inu = könyve 
azazx nőm 1-na 

szószer.I könyr őré..*
A sumér -a-Bi elem, nem tiszta birtokos személyrag, 

hanem az személynévmás és a -ni "genitivuszl” kép
ző összetétele.£nnek oka minden bizonnyal abban rejlik, 
hogy a sumérban as utóragozott -a- személynévmás még nem 
fejezte ki a birtokviszonyt, így a népetymológla megtoldja 
a "genitivuBzi” -ni raggal ugyanúgy, mint a mongol,de a ma
gyar megfelelőnél is.A sumér -a- személynévmás utöragozva,e 
későbbi fejlődés folyamán a magyar nyelv birtokos személy- 
ragjává vált, ígyhát ezen a területen is megvan az egyezés.

Megfigyelhető, hogy a sumérban az 7a- elem, a ragozott 
személynévmás^ több összetételben elmarad, pl.t

é-WI = háza, a valóságban genitivuszl szerkezet,mint a 
kalmükben! gerin = háza, szószerint; a génitivusz,mint bir
tokos s zemélynévmás.

Wost végezzük el az összehasonlítást;
sumér -mu

magyar —m
sumér -zu

magyar -d
sumér -A-i

magyar -A,‘
A magyar nyelv birtokos személyragjai aumér eredetre 

mennek vissza, a czemélynévmásokbcl, utőragozva fejlődtek, 
változtak azokká, így megint csak megállapíthatjuk, hogy < 
sumér nyelv a magyar nyelv archaikus alakja...

A többesszámról azt mondhatjuk, hogy úgy a sümérbsí) 
mint a magyarban az egyesszáai elemeit a többes jellel rag - 
zuk: sumér -me = mienk magyar -nk
v.ö.eme-aal me = én v.ö. mi

-zuNEITE -teK,-toK
-/aAEFTE -uK,-üK,-iK

juK,-jüK



A rendszert és az elemeket a birtokos szerkezet je
löléséhez a sumérból örökölte a magyar nyelr/v.ö.az ösz- 
szefüggéseket az egyesszámban/.

Már tudjuk, hogy a sumér nyelT -ne többesjele a 
magyar nyelr igeragozásában maradt meg;

vesr-IfE-k, v.ö .A numerus*.
Meg kell nég említeni a sumér -a-ni elem, a bir

tokos szerkezet -a-e változatát is.V.ö.ANOR 28.^14.52/ 
3 / 4 oldalak.

így: lugal-A-NI = királya, azaz: király övé 
de: lugal-A-E = királya, azazt király ö-é 

"király-ö-é" ...
Ezzel az összefüggéssel bizonyítottuk, hogy már a 

sumérban az öVé szerkezet, a pronomináliB -v- nélküli 
Egyben azt is bizonyítottuk, hogy a m&gyar tudomány bűne 
végtelen, mert egy flektáló nyelvet beszélő szumerolőgus 
nem láthatja ezt az összefüggést, mert nem érti,de a ma
gyarul beszélő kutató azonnal észreveszi ezt a jellemző 
összefüggést!

Úgy látszik, Groldzieher Ignáo parancsszavát még ma 
is követi a magyar tudomány...A tudomány terrorizálása 
még ma is tart...

Minden esetben és minden tudományos terror ellené
ret a sumér nyelv a magyar, de az urálaltáji nyelvek ősi 
alakja s így a magyar nyelv, de az urálaltáji nyelvek jo
gos öröksége...

A m u t a t ő n é v m á s .
a/.A sumérban: -e; pl,: lü-e = ez az ember 

lü mu-sar-e... = aki ezt az írott...
A magyar nyelv örökölte ezt az elemet.

Használata: e ház; e népé; nem lát e jól,,.
adják nékem ezt e kis macskát,, 
ez e,../szdszerint: e...e/,

/l/ megvan



b/.A sumérban: -ae; pl.: lu-ne = ez as ember, ne! 
ana-ám-né = áá,mi az, ne?

A magyarban mégt e nll..«

A k é r d C n é v m á s .
A főséTl kérdőnévnás a sumérbant aba? = ki..,

ana? « mi...
A magyarban: ki?

mi?
A sumér megfelelőket, lásd, DeimelpAS6.409-ik ol

dal: ki 461,21 s akkád 8a,5u = derjenige welcber,einer 
der,wer,wer immer,das was.

ma 342,11 = akkád mlnti = was.das was,Weleh.
Figyeljük mag ezzel összefüggésben az akkád: minft 

elem egyezéseit.
Pl.i Milyen, Miért, ME3.yik, stb,.
A sumér kérdószöcska: me 33?,5 = hol?, szintén ő- 

si örökség!
sumér MB-a-men = hol,MErre vagyok?..

ME-na-ta M£-na-iu = MBntől - MEddig?.,
V,ö.Poebel,op,cit.§241 - 248.

A s  z á m n é v ,
1.Sumérban: aS 1,2 = ifitin = eins.V.ö.a szó hang

tani megfelelőjét: LS = ua..A fenti siunér szó hangta- 
nilag a sumér geS vagy giS szóalakból fejlődött kit

gi8 *15 i8 magyar,régi: Így =^egy
nylvj*: edzs

Tehát: a9 = egy, nylvj*: edzs; 3 dzs = gy.
2.SumérbanI min,man,mena 471,12 => Sin& = zwei,an- 

derer,zweiter,Zweiter,Wiederholung*
A magyarban: monno ■ 2; ma már nem eleven szó; «. 

sumér: min alak pedig megmaradt az eleven:Nivta^szs' 
vunkban, jelentése: "másodpéldány".,.



- l U -

A aagyarbaii asonbaa követkemő "kettes” BBáanereket 
IsaerüBict két-

két 
két tó 

émt aásodlk.
l.Sumértent kod /kn|/ 12,48/33 = parftrafiapűln «

I entEweie«; paarveiee..•
magyart ket-té Tálasst 

ket-té Tág 
det két

2. sasért gab 167»36/7 = altan = paarveise...
I Dapllkat

magyart KEP-tÓ /tájssd/ 
ígyt kettő; pt tt

3 .somért maS 74«64 = maSu = paarweise;Faar'
I Zwllllng

magyart MÁS, HAsik, HXsodik
figyelembe kell Tenni a samér 

BBÓk cű.apjelenté8ét; mindebből látjuk, hogy a magyar 
ayelT számnevei nem minden esetben TAlódl számneTek, a- 
hogyan ezt a lehetőségat a magyar nyelvészet az Indo— 
gexnáa összefüggések alapjás feltétele?.!, hanem a meny- 
nyiség melléknevei és egyébb öaszefUggéeek..•

3»SumérbanI efi 472,2b = Salaltl = drel - 3.
A magyarban ez a ázó csak nyelvjárásban maradt meg 

egyetlen Összetételben! tts-láb = három-láb.
A magyar nyelv - három - számneTének sumér etjmo- 

lógiáját bizonytalannak tartom.
4.Sumérbánt limma,lamma,lam 397,9 > Tier s 4.

A magyarban: aiégy; sumér etymológiáját bizonytalannak s 
erőltetettnek tartom.

3.Sumérbant 1 398a,1/3 = hamfiu = fünf = 3.
Magyarbant öt.A szÓTégl -t^mint néTszképző.
Hangtan: 1 >  e >  S
Alaktant 0-t >> Öt.



6.Sumerban; aS = 6; nincs megfelelője a magyarban, 
▼agyis minden lehető etymolőgiát bizonytalannak tartok.

7,3naérbaB» imin vagy umun = 7 .
A magyarban nincs megfelelője...
8.Sumérbant ussu = 8.
A magyarban nincs megfelelője...
9,Sumérban: ilimmu = 9 .
A magyarban nincs megfelelője...
lo.Sumérban: v 411,27 = eSru = lo;az - u r&lak n a  

más, mint az — un- alak röTidítése, az eredeti szóalak, 
tehát: UB. Ez az elem megvan a magyarban,v-protézissel. 
Összetételekben a "tizes" értéket jelöli:

öt-vEff, hat-vAIf, het-vEN, nyolc-vAIí, stb.,
A valóságban: öt-lo; hat-loj stb..
Megjegyzés.A számnevek egyezése a leggyöngébb at 

összefüggések lehetőségei között.Az EGY, a KETTŐ,a KÉT, 
a MÁSodik, az elavult US = 3, az ÖT és a -vA5,-vEI ma
radt meg az örökségből...

A későbbi kutatás feladata less, erre a kérdésre A  
megadni a végső választ.

A számnév distributiv eleme.
Stunérban: -ta
Pl*: 6-har-ku/g/-babbar 7-gin-TA 

hat ezüstpénz, hét sékelkén-T
A magyarban, tehát megmaradt ez az elem as-kén-Tá 

az -nkén-T képzőben:
egyenkén-T jöttek..*

A számnév multiplikativ elema.
Sumérban: ara- előrag. A magyarban a már említ> 

aumér - iar - multlplikatiTomra megy vlsssa.
y«0. Á namemsB*



A sorszámnéT képzése.
V.Ö.Foebel,op.clt.§319-324.V.ö.fenti A genltlTUSZ. 

ttumérban a sorszámneveket a genitlTuszraggal képes- 
duma-mlnA-Kam-ma-nl 

átírva: "dunm-^nin-AK-am-a-ni"

magyart másod-IK fia.
A magyar nyelvben megmaradt a sumér nyelv a sajá

tossága 3 így a genitlvuszrag eleven képzőként a sor- 
azámnevek formánsává vált.Jelentése elmosódott, funkci
óját látjuk csak: a magyar nyelv több ezeréves fejlődé- 
39 tükröződik vissza ebben az elemben, vagyis szerkeze
tében. . •

I.A z e l t é r é s e k .
a/, A többes jel a magyarban, amint tudjuk,a-4c elem. 

A névszók és az igék többesét jelöljük vele.
Pl.: fá-K, embere-K, megyün-K, tize-K gyülekezete, 

kérün-K, kérne-K, stb..
Amint kifejtettük,az igeragozásnál,a harmadik sze

gélyben, a többesszámban, a magyarban használatos a ma 
sár elavultnak tekinthető aumér eredetű -ne- többesjel, 
A finnben: ne = ők,azok...Az idők folyamán elmosédott e 
jelnek a pluralitást kifejező funkciója úgy, hogy a né
pi etymológia megtoldotta a -k többesjellel...

Nos a magyar nyelv -k többesjelének eredete su- 
■ér forrásra megy vissza.

Lehet a sumér: ku 12,12 = lákitu = gyűjt/sammeln/ 
gu 106,78c = gyűjt,felhalmoz.

Ám, úgy vélem, hogy a magyar -k többes jelnek a su- 
■ér analógia az ősforrása,

V.ö,Poebel,op.cit.n4l.,Delmel,ác. Sl7b, ;AN0R28g22.
A sumér nyelv -hl-a = -há eleme a tárgyak és az 

állatok többesét jelöli.Minden bizonnyal, ebből az e- 
leaből vezethető le a magyar -k többesjel.



A levezetéshes a tómorfémát Tesssük:
-hl Tagy -ftl ^  "̂ kl k* » -k.

▼égeEzlik el az összehasonlítást:
Foebel sserlnt ...udu-HI-a » Juhok

•, • ig.i’-'Hl-a « eseaok 
T)eimel szerint ....tug-^ « a szövetkötegak 
Jestin szerint gud-&á = bikák

tug-|á B ruhák 
a magyarbant sxene-KE-t

loTa-KA-t 
országo^^-t 

széke-KB-t 
embere-K^t. Stb..

b/.A tárg^'rag & magyarbar későbbi fcjleaány, azas a 
magyar nyelT "sucér kora** utáni szerkezeti tünet.

Eredete Tlsezavtízethetfl azonban olyan szóra, amely
nek az archaikus sumerban ia megran a megfelelője.

Alapjában ragnélküli a sumér tárgyaueset, ragyis es 
a tudósok réleménye, de ha megfigyeljük a tárgyas sser- 
kazeteket látjuk, hogy a sumérban igenis többféleképpen 
determinálták a tárgyat.T,ö«a mondattanbam megtárgyelt 
gyeaéseket.

Amint tudjuk, Foebel ée Falkensteln tagadják a do- 
terminált tárgyat a sumérban^ Deimel éa Jestim Ti^^sont 
bizonyítják, hogy a sumér -e>- mutatószócska,mint a de- 
termiaatiTom ran használatban.

y.ö.Jestin,AGS.51-ik oldali
”1^ pour les cas direets/nominatif-accasatif/ >e 
/suffixe originellement démonatratlfr é-E = házat* 

lugal-E = királyt/.
V.ö.Deimel,á0.§18.70-ik oldal: 
ab-EU-B mu-4n - Abzut megépíté 
bar-E ba-dug = kimondá a parancsot. Stb..
A tudomány úgy véli, hogy a magyarnyelTi -t tárgy

rag szintés eredeti alakjában az állítólagos finnugor:ttt



niutatónévmásra megy vlssza/egyébbként megvan ez az elem 
az altáji nyelvekben la, tehát ne fogjuk rá a finnugor- 
eredetet/.

A sumerban is van egy ilyen hangszerelésŰ és szer
kezetű műtatónévmás:

eme-sal ta 139»17 = akkád mlnú = waa,das was,
Aelch.

V.ö.ezzel összefüggésben az akkád: Sa,Su elemeket. 
Az urálaltáji nyelvek -ta- mutatónévmása erre az 

ösnyelvl elemre megy vissza;, ígyhát elfogadható a föl
tevés, hogy a magyarnyelvl -t tárgyrag szintén erre az 
eloure vezsthető vissza,

A fliagyar: háza-T = eredetiben: ház-az, mint a su- 
fflén é-1 s házat, a valóságban: ház «, icint a magyar
ban I ígyhát a magyar nyelv -t tárgyragja is sumér ere- 
detfl, bár későbbi fejlődés eredménye..•

o/.A komltativusz ragja a magyarban, a többek kö
zött, az Ismert -val,-vei/illeszkedéssel/ elem; nyelv
járásban: -bal,-bel.

Ez az-elemünk erre a sumér szóra megy vissza: 
bar 74,29 * akkád itu,ittl,ltl = zűr Selte von,

mit,bel, stb.. 
Hangtnni 1>ar >  bal val/vel/ = -val,-vei 

így: bar = alt,bel,zűr Selte von 
magyar ab-BAL a kapáBAL, avval a hordó-VAL 
mongol modu-BAR s bottal

sUke-BÉR = baltával, stb., 
ín, senmlesetre sem"finnugor"eredotíí ez az elemi
d/.A teralnatlvuszt a magyarban az -lg elemmel Is 

jelöljük; funkciója: hely- és Időhatározás:
Budapest-lg érj holnap-lg várunk, stb,.
Ez az elemünk minden bizonnyal a sumér:
Igl 449,12 = ina mahar = vor,bel,zn

adi mahar = bls,bis vor,bls zu,elem
re megy vissza; a szóvégi hangzó lekopott.



e/«A lokatiTnisz-ttirmlnatlvuag eleme; a -al rag,a su- 
mérnyelri -ni- hasonló funkciójú elemre megy vissza, amely. 
pozlclÓTáltozással a magyarban, az idők folya^sin, utórag- 
gó vált. V.Ö.ANOR 28,^66.

Ennek az elemnek a magyarban ilyer formái is kimutat
hatók; -nyé, -nyi,-né.

Sumér: má mu-NI-ri = a hajót oda kcrmányczá 
im-mi-NI-gar - oda vlvé őket 

magyar: Orosz János-NI vitték
egy kőhajítás-BYI-ra van a hatái-. Stb,.

A aumér örökség ebben az esetben is riyilváhvaló!
f/.Az illativus^rag: -ba,-be, a magyarban a sumér;bá- 

ás bJ- előragra és a -b-a-,-b-e- valamint -b-i- belragra 
megy visssa.A siuLnr eleai^k a magyarban pozicióv-'iltozássaj 
utóragokká válí.ak.V.Ö.ANOR 2S,§6l/2.A sumér elemek jelfen- 
téstana: "be valamibe,valaminél,valamihez",

Sumér: BA-a-tu = betért 
BA-gub = beállítá 

magyar: a ház-BA vitte... 
kéa-BE vett,.,

g/.Az inessz:.-7-ú3zrag: a magyarban a fent említett su
mér elemekre megy vissza, mert pl,a nuruér ba- előrag nem
csak azt jelenti, hogy "valamibe hanem azt i;,hogy 
"valamiben/lenni/.., "V.ö.ANCR 28.§59.187/8-ik cldalaic.

Nyelvjárásban még kimutathatjuk az ősi inesszivuazá,a 
sumérral azonos jelentéstanát az elemnek, későbbi fejlődés 
folyamán azonban az elem felveszi az -n ragot.

Pl.: ház-BA»; kéz-BE» 
de; ház-BAn; kéz-BEn, stb..

Megjegyzés.A bemutatott"eltérések"nem is annyira ej téré
sek, mint inkább egy nyelv fejlődésébe tt az évezreaek fo
lyamán beállt változás .A nyelv élőlények szellemi megnyi
latkozásának eszköze, semmi esetre sem valami merev,válto
zatlan sajátosság, -így a bemutatott elemek pozícióváltozá
sa természetes nyelvfejlődési folyamat: a sumér nyelv egy 
régebbi fejlődési fázisa a magyar nyelvnek...



h/•Eltérések a sumér nyely genitlvuszl szerkezetének 
megfejtéaéaél csakis a magyar nyelv segítségével állapít
hatók meg*A tudomány, a sumerológia, úgy véli, hogy bizo
nyos esetekben a svunérnyelvi -ak genitlvuszrag elveszti a 
szóvégi k-hangot.V.Ö.ANGR'28.9o-ik oldal.

Vegyük a következő összefüggést, sumér: 
dtUBU-an-n/V = An lánya.
Helyezzük be az állítólagos elveszett k-hangot: 
dumu-an-nA/K/ 

továbbá t
é-an-nA = ég háza
"é-an-nAA/"
im-an-nA = az ég esője 
"im-an-nA/K/. Stb..
A tudomány azt állítja, hogy Ilyen és hasonló ese

tekben lekopott a k-hang; a tudósok, akik megfejtették a 
sumér nyelv titkát, mindannyian valamilyen flektáló nyel
vet beszéltek.Gondolkodásmenetük megfelel a flektáló nyel
vek szerkezetének, de nem ilutináló sumér nyelv szer- 
kezetének.A fenti összefüggéseket, tehát a flektáló nyelv 
szerkezete szerint fordítJák.Nem is fordíthatják másként, 
pl, a sumér ; d\imu-an-nA = németül, Tochter Ans, geniti- 
vuszl szerkezet, a magyarban nen, és a sumérban seml

Mlndakét nyelvben: birtokos személyraggal szerkesz
tett birtokviszony 1

Sumér: dumu-an-nA 
átírva: ”dumu-an-A” = An lánya 

magyar: An lány-A = die Tochter Ans 
Ugyanúgy fordítjuk a magyar szerkezetet németre,mint 

a sumért, holott a magyarban birtokos személyraggal fe
jezzük ki a birtokviszonyt, nempedig géni tivusszal,ígyhát 
a sumér összetétel sem génitlvuszip hanem birtokos sze- 
mélyragosl

A fent bemutatott szerkezetek és minden további ha
sonló szerkezet nem genitivuszi, hanem a birtokos sze
mélyraggal összeállított szerkezetek úgy a magyarban,mint 
a sumérban*



Ai elem, aiait a tudomány "osoiücs genltiTUBBnak* me 
▼es, aem más, mint a birtokos személyrag, a 3.ss,sg.l 

Úgy a aumérban, mlat a magyarban.
Hogy kOTetkestetésUnk mennyire helytáll6,biionyltj4 

a bemutatandó Osazefüggés:
aumér en-111 « a Ylhar ura/jeltfletlen/;tkpn:Szálú: 

en-lill-a = ua,, de Jelölre az -a bt^tekoa- 
szemályraggal; pontosan ugyanaz a szerkezet, mint a ma- 
gyarbamt kabátujj t jelöletlen blrtokriazoiqr

kabát-ujj-a t a blrtokoaszemélyraggal jelöl-' 
blrtokTlazoBy,Jkz egyezés szemmel látható: a sumér nyel-i 
a magyar nyelT archaikus alakjai nem csak a szerkezeti,^ 
nyelvi sajátosság egyezik, hanem a blrtokoarag is.

Ezzel összefüggésben rilágosan bizonyítottuk,hogy i 
sumérban nincs "csonka genltirusz", hanem az, amit annai 
tartanak, minden esetben birtokos személyrag. 

így: en-llll-a

szél ur-a
Mindezt lamerre, vizsgáljuk meg azokat az ösazefflc* 

géseket, amelyekről azt állítja a tudomány, hogy ott i 
csonka genltlrusz látható.V.ö.AKOR 26.$28.86-ikrftldiü.. 
Sumér: é-^^geStin-nA-KA

átírva:

magyart Gestinan-nAK báz-A.
A szóvégén látható -a elem nem más, mint a"csonk 

genltlvusznak" tartott elem,Az akkádba és a németbe cf 
nltlvuszl szerkezettel fordítjuk, a magyarba pedlf a. 
szerint: a génitlvusszal és a birtokos személyraggal, a« 
zért, mert a két szerkezet azonos az elemekkel együtt! 

V.ö.a Mondattan Idevágó fejezetét Is...

/l/ helyesent é-^geStin-an-nA-KA



A Bunér-magyar Igerendssar.

Megemlítettük, hogy a tómorfémák nagy része ragoKás- 
sal aérszÓTá képezhető.Ugyanezt mondhatjuk az Igeképzés- 
3el összefüggésben la.A magyarban kevés a ragtalan igettf- 
morféma; nevezzük ókét primér töveknek, a képzókkal ellá
tottakat, másodlagos töveknek.

A z  I g e k é p z ó  e l e m e k .
a/.Frimér sumér igetó egyezik a magyarban 

primér igetövei
ag 96,17 = graben,iungraben,behacken 

vÁG 
V Á J

ag 97,16 = werfen 
v Ag , oda-vAG 
bar 74,llo = /sich/fürchten 
PÉL
gab 167,55 = erhalten, empfangen 
KAP
u3 211,31b - ziehen

húz
uS 211,29 = verfolgen, treiben 
ŰZ. Stb..

b/.Primér sumér igetó egyezik a magyarban 
másodlagos igetővel 
sag 115,12ob = helfen 
SEGÍt
sár 152,67/115 = laufen 
SZALad
sur lel,5 - 579,184 = schwachen 
SORvad, SORvaszt 
sa 166,4 = pflügen,bebauen 
színt. Stb..



c/.V.ö.ANOR 28.137.:
” Als weiterer Bildungstyp sind Komposita zu nen- 

nen. In denen zu einem normalen zweigliedrigen Verbua 
ein ergánzendea Verbum aus dér Gruppé dér Varba des Tuna 
oder Machene getreten ist"...
Magyarul: a sumérban több, cselekvést kifejező ige, mint 
igaképző szerepel.

A sumér; ag 79,4/6 = ep®Su,banO = tun,maohen. Igea
lak, mint"igeképző”,sumér ige- és névszótövekből új ige- 
töveket képez.
Pl.: gifi-al-du-AG-a = fát dönt

babbar-AG-a = fehérít,fehérré tesz 
mu-AG = megnevez 
gi9-^5-AG-a = megöl
ni-AG = öltözködik.Stb..V.ö.Jestin,VS.§lol. 

így* gu-bar-AG-a = gubar-AG-a 
magyar,nyÍvj. gubor-og

kupor-og 
BTimér zal-AG 

magyar csill-og. Stb.,
A sumér - ag - igealak a felsorolt bizonyítékok a- 

lapjén, a magyarban Igeképzővé lett a nyelvfejlődés fo
lyamán. Erre az elemre megy vissza az -ag, illeszkedés
sel: -og,-eg^-ög,3tb, IgtíKépzőnk, ciurativ és fraquenta- 
tiv cselekvésíí j i-ealakokat képezve, v.ö.fent...

Ezen az alapon elindulva: 
sumér gubar-AG-a 

kupor-og 
kac-ag 
kJÍr-og 

kety-eg 
közel-eg 
ball-ag. Stb.,

A sumérban önálló szó még, a magyarban elraoE^dott a 
jelfintése, csak a funkciójából következtethetünk viasz; 
az ősnyalvl igealak jelentéstanára.



d/.V.tt,AHOR 28.§37.
A sumén du 23o,6 ig«alak szintén a cselekrést kl- 

sjeió igeesoportba tartosik, mint a megtárgyalt: ag,iga.
A sumérban aa- Oaasetett Igealakok elmaradhatatlan 

jclsérója, erőaítva as igetőben kifejezett cselekvést, 
így: en-nu-CÜ » őrködik /íőrzést osinál.../

g&-DÜ 3 ellentmond / x  szót te s z ,s z a p o r í t .• . /  
u-Dü s mond /  hangot c s i n á l . . . /
Su-tag-DU » megken /kézzel érint: tesz.../.Stb.•
Erra a sumérnyelri ''igeképzóre" megy vissza a magyar 

nyelv -d Igeképzója.
tgy, aumér: ü-DU = mondAangot csinál.../ 
magyart moa-D 

kér-D 
tol-D 
hor-D 
ol-L

kül-r
kez-D
küz-D. Stb.»

Vizsgáljuk meg az utolsó magyar Igealakot: icüz-])...
A tómorfémat kUa-i igeképzó: >D 
sumér: giS 296,81 = Kampf
Rekonsztruálva az ósl alakott

*glS-DU = Kampf - machen 
magyar küz-D...
Ugyanez az elem hangváltozássál: d >  t, a magyarban,a 

cselekvést Jelentő funkciójában azonos igealakokat képez: 
kiál-T 

ér-T 
köszön-T. Stb..

A magyar nyelv -d és -t igeképzőJe, tehát ősi alak
jukban közös elemből erednek, funkciójuk ugyanaz,az el
térés, amint látjuk, hangtani eredetíí-

ígyi sumér en-nu-DU = őrködik/őrzést tesz.../ 
magyar mon-D

fél-T. Stb..



s/,1 sumér: -ed Igeképső elem megmaradt a magyarbar 
és a ktfTetkeEŐ IgeképEŐk ősi alakjai

1. -ed. IllésEkedéssel: -ad, a magyarban ige- Tagy 
néTSEÓtOTekMl frequentatlT és duratlr cselekréstf igeala- 
kokat képéig egyesre a sumér nyelr^

"lal és lal-ED" típusú igealakjairal.
Magyart él : él-ED 

eng-ED 
er-ED 
ij-ED 

terj-ED 
nar-ÁD 
ár-AD 
tám-AD 
ap-AD 
ep-ED 

Tig-AD
kék-ED. Stb..

Heg kell említeni, hogy ebbe as igecsoportba tartósé 
igék tranzitiT Tagy intranzitív alakúak...

Láttuk, hogy es az elem-úgy a sumérbaa, mint a magyar 
nyelTbent oomina aotionis éa agentis sajátosságú főneveke-t 
képe*/ T.ö.ott.../i él-ET

él-ES. Stb.,Tehát valódi poliazemanti- 
kájú elem úgy a magyarban, mint a euiuérban. . •

2»Az orrhangúi -end, illeszkedéssel; -and, a magyar
ban frequentatlT igealakokat képez.

A aumér "lal-ed" igealak mintájárai
magyar lel-end 

ho2-and 
tol- and
men-end. Stb.,

Az egyezés annyira szembeötlő, hogy csak csodáidkor 
tünk a magyar szaktudomány mulasztásán, vagyis ám,érthető, 
hogy miért tilos a magyarságnak átvenni sumér örökségéti



A pollBzemantlka szabálya alapján el kell fogadnunk, 
hogy ugyancaak erre az elemre megy vissza az igeképzésünk 
•int, illeszkedéssel -ant, mozzanatos igeképzője.

A sumér "lal-ed" típusú igealak 
magyar füll-ent / nt-orrhang..,/ 

blll-ent. Stb,,
3,A sumér; -ed Igeképzőnek következő magyarnyelvi a- 

nalőgiája;a2 -it, összetételbeni -ít igeképző.
Ügy a sumér, mint a magyar eleo funkcióját Intranzi

tív alapigéből tranzitív igealakot képez.
A sumér nyelv; "lal-ed" igetipua alapján 
magyar forde-it » fordít

mere-it » merít 
kerít 
tanít
segít. Stb..

Végkövetkeztetés.Az igeképzés a magyarban ősi örök
ség: sumér ag = tesz, cselekszik /önálló elem/ 

magyar “ag,-og,-eg,-ög, stb. igeképző 
sumér du = tesz cselekszik / önálló elem/ 

magyar -d és -t, Igeképző 
sumér -ed /eredeti Igeképző,v.ö.főnévképző/ 

magyar -ed,-ad /v.ö. -et,-at főnévképző/
-end,-and
-ent,-ant,-int
-ít.

Mindenblzonnyal több képzőnk eredetét is bemutathat
nánk, dehát egyelőre nem ez a célunk; néhány jellemző e- 
gyezés alapján bizonyítom a sumér-magyar nyelvi azonossá
got és a szerkezeti folytonosságot, a későbbi kutatás kö
telessége minden részletre megadni a választ...

Az eddig megtárgyalt tételek alapján máris kimond
hatjuk, hogy a sumémak mondott ősnyelv valóban a magyar 
nyelv archaikus alakja...



Az Igenévi melléknév. 
y.ö.ANOR 28.§4l/2.l36-ik oldal.
1.A sTimérban már bemutatott nomlnallzáló -a elem egy

ben az Igenévi melléknév képzője, ami természetes,mert, a- 
mlnt láttuk, névszó - főnév és melléknév - formáné is.
A sumérbant eme-nl-hul-da-gA = rosszat mondó nyelv 

a-huS-gi-A = vad vizeket visszatartó " 
sig-gi-A = kiáltó
geStug^*-A-ra = a halló stóanára. Stb,. 

a/.A magyarban megmaradt, bár nem eleven formánst 
szagl-A kutya 
vlzsl-A 
csusz-A
szül-E /llleazkedéssel/.Stb.. 

b/.A magyarban bővült a. '* " nomenképzőelemmel. 
Hangtan és alaktan:

-a -ay -ajj :>• >  -5 = -ó, illesBk. t -ő
Az egyezést eme-ni-hul-da-gA

rosszat mond-ó nyelv... 
a-huS-gi-A
vad vizeket viessatart-(3...
slg-gi-A 
klált-Ö-... 
ge S tug^^^-A-ra 
a hall-ó számára... Stb..

A sumérban és m o d e m  változatában, a magyar nyelvben a 
nomen agentis képzője, de jelöli az eszközt is.

A sumér-magyar nyelvszerkezeti folytonnosság és azo
nosság ennek az elemnek funkolójában Is szemmelláthatéI

2.A sumérban ugyanez az -a elem a partieipium passi- 
vum formánsa is.A magyarban felvette ez as elem a házaiktöl- 
tő -v-hangot.
y.ö.ANOR 2S.§54. Snmér: ba-ra-gA

szór-vA
da-bA / » dab-A/ 

felállít-vA



dü-A
épít-vB / illeszkedéssel/ 

lu-dagal-du-gA 
bőségesen ellát-yA

gip-ta gar-pA-ám 
útból eltárolít-TA. Stb..

NyelTjárásban, a magyarban megfigyelhetjük a T-hé- 
záktöltő keletkezésétx mondo-TA

nyito-vA. Stb..
Tehát eleven fománs títezeréves örökségében...
7.y.8.AJT0R 28.§54.Az ismert sumér -ed elem for- 

mánsa az intranzitiv és passziT igék ige-névi mellékne- 
Tének.V.ö."Die durch -ed érweiterte Normalform des in- 
transitiTen und passiTen Verbums, die in praesentisch—  
futurlaschem Slnne angewandt wlrd, ist in den Inschrif- 
ten Gudeas nur vereinzelt mit Belsplelen für dle 3.P. 
sg. bezeugt"...V.ö.Poebel,op.clt.§625ff.AN0R28.§42/2/.

A magyarban egyezik ez az elem a -t képzŐTel^ a- 
mely passzlT alakú Igenévi mellékneveket képes, azaz az 
-ed elemre megy vissza magyar -t elem.
Pl.t sximér eme-é-Dé/ = é-d-ed/

magyart nyelveöltö-TT / = "öltö-T /
Sn-gá-gá-Dam 

magyap keze páte-TT 
bú láto-TT
vlsszafordul-T nép. Stb..V.Ö.ANOR 28.§ 54/l/.

A magyar összefüggéseket,v.ö.Bartha,op,clt.97.old..
4.A stunér összetett -ed-a elem szintén az intran

zitív és passzív melléknévi igenév formánsa.
V.Ö.ANOR 28.Í43b.
Űgj látom, hogy ez az elem ezzel a megfelelő magyar 

formánssal egyezik: -ette, -atta.
Elavult képző és szórványosan csak néhány nyelvjáiá- 

sunkban fordnl elő.



A sumérban: é-dé-Dam /  = -é-d-EDA-m/ = aki kijön
nim-gim gírí-DA-nl = -ja...ami Tilláaként eik- 

kázik; ría-rínA-Sim = ami sugárzik
a magyarbant láta ő napot fekETTE és hideg lelETTS 

imádlak Téged keresztfán fUgÖTTEd... 
Y.Ö.Bartlia,op«oit.l01-ik oldal.
5.A rnagyamyelvi -endű,-andö igenévi melléknév-kép» 

a Bumémyelvi -ed-a elemre megy vissza.
V.Ö.AHDR 28.§51. és Poebel,op.cit.§625,683,686/9,696 
Megjegyzendő, hogy az -ed-a formáns -a eleme az ia 

mert sumér -a nominalizáló formáné.
Az -ed-a elem a magyarban orrhangűvá lesz és bővül 

-y névsBÓképzővel.
Hang- és alaktan:

ed-a ^  edajj e d ^  edö ^  endö
-endő
-andö

A sumér összefUggésekt
é-ta ba-ra-é-D-B/ -ED-e/ = a házból kijön 
lú é-lugal-na-dü-D-am/-ED-am/ = aki az ura házát 

építeni akarta 
sim-ÜD-am/sl-mu-dam/ = ad, adandó, aki adand 
teűxh-ID-am hozzáad.,. 
gurr-üD-am - visszaad...
Big-ID-atn = f e l t ö l t e n d , , .
7.Ö.Poebel,op.cit,§689. :’*Zu beachten Ist allerdlnfja, 

dass es in dér "5.f.sg.nicht immer mögllch ist, zu ént- 
achelden, ob wirklich die aktive Bildung: lal-EB-am = 
fir wlrd..,en, oder die raaslve Bildung lal-ED-A-m = 
er wird ge...t werden, vorhanden liegt*’.V.ö.fént; 3 és í.

A magyarban:
a követ-EirDÓ igékben fogságot 4a halált a’r- 

detj mond-AíTDO.,, jöv-ENDÖ...



Megjegyeendö, hogy a -“lal-ED-A-*" tipus a magyarban 
Ttiaek az I^BBsefaggésnek felel ^egt 

•♦lal-üD-A-w"
ad-AMDvA lesT,»»

t< magyartan elavult összefüggéBek, esetleg SBÖrvá- 
nyosan nyelv járás bíin használják még.

A z  i g e n é v i  f ő n é v.

y.ö.Poebel,op.clt.$695.
Bevezetőnek vegyüka követke-^Cf sumér caszefiig;?ésti 
5ü-la/-a/ Su-barr-lD-A tur-a til-AD~A zae-da... = 

/szabadon átültetve:/ a foglyot ;uegszabadítani,a beteget 
g^rógyítanl a te kötelességed...

Szószerint kétféleképpen fordíthatjuk:
§Ü-la/-a/ 8u-barr-ID-A tur-a tll-AD-A zae-da...

1.fogoly-szabad-ÍT-/-s, beteg-g;>'5gy-ÍT-Á-3 tied...
2.fogolyt 3zabad-ír-A-ni, beteget gyógy-ÍT-A-ni tied... 

Palkenstein szerint - v.ö.ANOR 28.§42. - a sumérban
két igenévi főnévképző van:

a/.az ismert nominalizáló -a elem
b/.az ugyancsak ismert összetett -ed-a elem.
Az -a elem.Ügy látom, hogy ee az elem iinjgvan a ma

gyarban í b , elörebocsájtva, hogy a modern magyar nyelv 1- 
genévl főnévképzője a tudomány megállapítása szerint azis> 
mert -ni formáné...

Lássuk, tehát a sumér összefüggéseket: 
lú-é-dú-A-ra = a ház építője számára*.. 
é-sa-du-A-bi = az ő ÍN-MEGTÁLTÁS háza 
nag-A s ivásnál...Stb*.
A magyarban még kimutatható az Igető és a m o d e m  1- 

genévi főnévképző között:
száll-A-nl, hall-A-ni, inond-A-nl, ell-E-ni/llleszk./ 
irt-A-ni, rejt-E-ni, fejt-E-ni, stb..
Megjegyzendő, hogy ez az elem mindenesetben abszor- 

bálja az esetleges szóvégi vokálist, amellyel együtt sok



esetben eltUalkt SEáll-A-ol
száll-*-ni = sBáll-nl, Stb..

Ak fial aleúc, tehát:
"hall-A...
"mond-A.•.
"száll-A.•,stb., 70lt*..

V.ö.az Igenévi melléknév: szagl-A kutya
vlzsl-A 
esusz-A, utb..

Most pedig felmerül a kérdés: milyén sumér elemre ve
zethető viasza a mai magyar nyelv -ttl igenévi főnév-kép- 
z6je?Egyben felmerül az a kérdés is, hogy valóban képzórö3 
van-e szó, avagy valamllytn más eredetű elemről, amely-nek 
funkciója az idők folyamán elmosódott?..

A válasz Igen egyszerű: ha az ősi igenévi főnév alak
ja a fent bemutPtott összetétel:"száll-A",stb,,akkor a -ni 
elem nem más, mint az Ismert sumér-magyar lokativ-termina- 
tivuszi -ni eletet

Mert ha azt mondom, hogy:
Orosz Janos-NI vitték... 

akkor:
szánt-a-ni ment.., összetétel erre, vagyis ugyan 

arra a kérdésre válaszol: hová vitték?
éa; hová ment?

A - azánt-A-ai,kifejezés áll, tehát a: szá- őstűböi 
ée az -nt /orrhangú/ igeképzőből; bővül az -a,Igenévi fő- 
névkénzővel és végül a -ni, lokatlv-termlnativu3zraggal,a- 
mely rag, az idők folyamán felvette,átvette az igenévi fő
név formánsának szerepét.,.

Eogy következtetésünk mennyire igaz, bizonyíthatjuk o- 
]7an hasonló összefüggésoel, amelyet - angol nyelvből - 
veszünk, mert mit jelent a?, angolnyeivit to brlng, to sav 
le go, stb.? kifejezés? Így: to bring = hoz-ni, mint a ? 
rnet: zu bringen...Az angol Igenévi főnév ia lokatlv-te-na^ 
natlvuszi szerkezet^ nem vnlódi InfInltivusz*..



^gyhát a föltételezett őal IgenéTlfönéT:"szánt-A" az 
^x'edetl InfinltlTuss, a -ni, elemmel képzett pedig nem!!! 

A -al, elemmel képzett alak, ragozott főnért 
szánt-a-ITI ment/vitték...

Orosz János-NI ment/vitték...
A mai magyar-nyelTl InfinitiTUszrag az elárult,a au- 

■érból örökölt -a, elem/illeszkedésselt -e/, a -ni, elem 
pedig minden esetben a lokatlT-terminativuszrag.••

Az -ed-a elem.Y.Ö.Poebel.op,eit«S696.
Sumért é-a-ni dű-/E/D-A mu-/n»-/a-n-dug

házát megép-ÍT-E-nl nékem elrendelte 
Hasonlítsuk össze az igealeűcott 

dü-/?/D-A t -/E/D-A 
ép-ÍT-E-ni : »-IT-E-...

Az egyezés nem réletlen, sempedlg rokonsági riszony 
a sumér és a magyar nyelr között, hanem nyelri azonosság 
és szerkezeti folytonossági

Befejezésül vegyük a - rejt - igealakot és elemez- 
zükt rejteni re-lt-e-ni re-IT-E-ni

sumér; "-ED-A
Ebben az esetben is, a valóságban csak egy elemről 

van szó, az -a, formánsról, az igenévi főnév képzőjéről, 
■ért az -ed elem nem más, mint az Igeképző,

Végül,v.ö.Poebel,op.cit,29o-lk oldal: 
sumér uru-dü-AB-A, kl-tuS garr-AB-A 
■agyar I, város-ép-ÍT-É-s lakás alap-ÍT-Á-s

II. várost ép-ÍT-E-ni lakást alap-ÍT-A-ni...
A siimér nyelv, vagyis az a nyelr, amelyet a tudomány 

nevez, valóban a magyar nyelv egy ősibb alakja, tehát 
Joggal állíthatjuk, hogy fennáll a történelmi folytonosság 
a nagyar nyelv és ősibb alakja, a sumér nyelv között,

A magyar nyelv minden szerkezeti elemét a sumérbólö- 
rOkOlta,.,

Miért tilos a magyarságnak átvenni ezt az örökséget?



A z  I g e k ö t  fl k/praeflzumok/.
Az orálaltájinak mondott nyelvek közül a magyar nyelv 

az egyetlen praeflxáló nyelv.Ezt a szerkezeti sajátosságot 
a magyar nyelv, ősi alakjából, a sumer nyelvből vette át.

De nemcsak ezt szerkezeti sajátosságot örökölte a ma
gyar nyelT, hanem az igekötők egy részét la.

Vizsgáljak meg a következő Igekötők egyezését.
l/.A sumér al- praeflxua.
V.ö,Jestin,VS.95-lk oldal.és Poebel,op,clt.S572-584. 
dúl a nn-gál-la AL-bal-bal » un pults on 11 n*y a

d*ean, 11 a creosé...
A magyarban szószerintt

a víz nélküli edényt KL-töré...
Bzok szerint: sumér AL-bal-bal...

magyar EL-tÖré...
Továbbái dl-bl AL-tll

pere EL-dölt... 
det pere EL-döl...
®^®glSl-mar AL-babV-a

pálma EL-rothadva
EL-rothadt pálma..•
AL-hul-h/«l/
EL-átkozott 
EL-átkozva...Stb..

Azonos elemről van szó mindkét nyelvben, ezek sze
rint nyelvi azonosságról beszélhetünk, mert ennek az e- 
lemnek az egyezés*a magyarnyelvi analógiával^ hogy csakis 
genetikai folytonosságról és azonosságról beszélhetünki 

2/.A sumér ba- és bl- előragok.
a/.A Bomér ba- előrag áll a -b- pronominálls elemből 

éti az -a- lokativuBsi beírágból.
Jelentéstanai valamiben és valamibe...
V.Ö.ANOR 28/29.S59/61Ai6.
b/.A sumér bl- előtag áll a -b- prononlaális elemből 

és az -e- / e -i-/ lokativ-terminativuasragból.

^ annyira Jellemső



Jclantéstaiia: -nál;-hős;Ide;rá;főié;mellé...
V.Ö.ANOR 28/29.459,62,117.

Praefix ba- und bi-. 
o/.A euaér te- olűragnak Tlsssaható funkciója is yan.
7.0.JeBtÍK,VS.§82. és Poebel,op.cit.$598. 
d/.A aumér ba- elóragnak: passziT funkciója is van. 
T.tf.iVOR 29.Slli.l86-ik oldal,6-ik bekezdés.
A sumér ba- és bi- elóragoknak' a magyar be- elórag 

felel aeg.Már megriEsgáltuk a két sumér elórag posieió- 
Táltosáaát is, a nérszóragozás magyarnyelvi -ba/-be/ ele- 
■éré ralö Táltozásukat. KUucgsalyozandó, bogy a két sumér 
eleaat aem szabad egymástól szigorúan elkülöníteni, mert a 
fnakeiéjtt aem tér el...

'Ad a/.t "yalamibe be...valamiben bent”...
Suaér BA-a-tu = betért...

gl* BA-hur 3 rárajzolt... 
aa-IZI BA-ni-si = megtölté tömjénnel...

BA-íi-gin = elment oda...
BA-di-na = befekteté oda... 

izi-BA-sum 3 tüzet rak...
Ad b/.I ”-nál;-hozíide;rá;fölé;mellé;atb."

Sumér Bl-si-si » bedugta oda...
Bl-dú = odaépíté...

Su-ni-Su Bl-n-is-a = kezébe adá... 
magyar BS-gyuJt 

BE-áll 
BS-borít 
BS-dug 
BS-fiset 
BS-pisskol 
BB-ssáaol 
BE-telik

sumér BA-til = B£-telik...Stb.•
As össsefüggés annyira JellemEÓ, hogy nem kell külön 

felhÍTmi rá aE OlTasó figyelméti a magyar nyelT ósi örök- 
•égat ‘̂ t t  át eEEel as elanmel is...



Ad o/.: V.ö.Poebel,op,cit,§598,
A suraér nyelv ba- elemének visszaható funkció

ját Í3 örökölte a magyar nyelv; a suirér elem pozicióvál- 
tozással a magyarban a visszaható igealak ragjává lett, 

í ^ :  haragu-v-, sérü-v-, stb..
Ad d/,;A suraér ba- elfirag passziv funkciója.

V.Ö.ANOR 28. 188-ik oldal, /2/ lábjegyzet. 
Sumér la-BA-ára = nem őröltek...

BA-dü/-a/ = építettek...
BA-ug = meghalt... 

ma gyár BE-dö glö 11...
BE-indult...
BE-gyulladt,..Stb,.

3 .A sumér ba-ni- összetett előrag.
V,Ö.ANOR 28,|61.éa Langdon,op.cit,33/4-ik oldalak,
E* az elem áll a ba- előragból éa a -ni- belrag- 

ból; a magyarnyelvi megfelelője: bele-.
Bangtani ba-ni- báni- '*‘ball = bele-; n > 1 .
Pl.: mi BA-NI-du = sie hegte

zi-ga BA-NI-gar = er veranstaltete dórt das Aufge- 
Su-tag BA-Nl-dug = il l»embellit

BA-NI-gar = je les y fit installer 
a magyarbant BELE-fárad...

BELE-hal...
BELE-jön a munkába...
BELE-szeret a szomszédék lányába...
BELE-szól a folyó ügyekbe...
BELE-szokik a munkájába,..Stb •

4 .A flumér mu- előrag.
T.ö.Jestin, AGS.88-ik oldal:
"...au point de vue direotionnel, mu- marque 

le mouvemeat du baa,de l ’iafőrieur,ver le haut, 
le supérieur..."



V,ö.Poebel,op.cit.§549-557,.AlíOR 28/29.§58/114.
Kégyar megfelelője atmeg- előrag, nyelvjárásban eb- 

ii az alakban is: me- ;a meg- előrag összetétel: me-g- 
4gebbi alakja: meőgh-.., 
omér:^ MU-ni-tum = odahozott...

MU-níri = odakormányozta 
MU-ni-gal = rárakta 

nam-du MU-ni-tar = Jó sorsot állapított meg neki 
Mü-ni-üa = ő mellette ült 
MU-da-sud-e = vele együtt szórnak 
MU-na-gin * hozzáment,,, 

agyar: MR-hal = MEg-hal /nylvj./
MEg-látogatta a barátját 
MEg-beszélte vele a tervet 
MEg-kéri, hogy vigye magával 
MEg-látta...

Befejezésül figyeljük meg mindanégy elŐragot ugyan
azzal as igetővel, 
ufflér: AL-til...

EL-telik... 
umér: BA-^til... = BE-telik...
umér: BA-NI-til...

BELE-telik...
OBért MU-til...

MEg-telik...
A sumér nyelv a magyar nyelv egy régebbi, ősibb fej- 

ődéfli fásisa; mindaz, amit eddig ezzel összefüggésben d.- 
londtunk, bizonyítja ezt a meglátásunkat,

A magyar nyelv örökölte, tehát ezeket az elemeket is.

A sumér óhajtö-szócaka: he-.
V.ö.Poebel,op.cit,§ 642-6 50.;ANOR 28/29.^75/l3o, 

íunért he-/i/-me-/e/n » lehetsz...
he-/i-/b-dim-e = csinálhat... 
he-dib = elfoghatják... 
he-gal = lehet,.. 
ha-mu-ra-sú > sokáig tarthat... 
he-keS-da = megkötözhetik..



llgy látom, hogy ez az elem - a he- vagy a ha- - min
denesetben a t<5 értendő, a magyarban két irányban fejlő
dött;

a/,Kint önálló szó, képzővel ellátva, amely képző a 
már ismert jövőidejS sumér: -ed elemre megy vissza:

‘‘’he ♦ ed he-/e/d ^  hed/vagy; had/ = had ->■ hadd.
így: hadd lássa... 

hadd legyek...
hadd pusztuljon az egész világ... 
hadd írják le ezt a mesét...Stb.•

b/.A nyelvfejlődés folyamán a magyarban utóraggá a- 
lakult ez az elem: -hét,-hat.

meHEt amerre akar,.. 
fekJíEt ott, ahol helyei; talál... 
hozHAt amennyit elbir... 
tanítiíAt minden tantárgyat.. • 
csinálHAt magának egy pár cipőt... 
elfogHAtJák a vadászok... Stb..

Figyeljük meg mégegyszer a sumér összefüggést: 
he-dib

magyar; elfog-HA-t-Ják,..
A sumér: he-cinb} a tudomány így fordítja németre: 

el kell fogni... Tehát; elfog-HA-t-ják 
a sumér: h«-kedda = meg kell őket kötözni
magyar; megkötözH£tik őket..,.

A magyar nyelv örökölte ezt az elemét minden funkci
ójában,Nem változtat a tényen, hogy ötezeréves fejlődés 
után szerkezeti eltolódás állott be: természetes folya
mat. ..

A sumér - ám - nyomatékosító szócska,
V.ö,Jestin,VSG.193-195-ik oldal.jANOR 29.§loo.
A tudomány még ma sem döntötte el, hogy ige-e ez as 

elem, vagy csak emphatikus szócska?
A valódi megoldáshoz Jestin véleménye áll a legköze

lebb: v.ö.AGS.loo-ik oldal:



écrit 8m et parfols am^/AN/ qui peut 6tre 
tidjolnt non seulement a un verbe mais a n*importé quel 
autre mot.C’est un élément emohatique et pausal qui ap
porté aussi parfols l*équivalent d'une idée de compa- 
raison/telle chos« - c*est VRAIMENT ceci ou cela/"..,

A sumér ám emphatikus szócska, tehát mindenben e- 
gyezik a magyarnyelvl ám szócskával.

Lás3Uk előbb a magyar összefüggéseket: 
szép!...szép áml...
ám, olvastuk a mesét; olvastuk ám, a mesétl 
ám, csak én; csak én, ám!., 
a gyerekekkel ám, baj voltl... 
akkora ám, mint ez a hegyi... 
él ám, anyám, de apám is, 4ml..« Stb.,

Sumér: gú-lá-am = ölel ám!...
sú-du-ám = széles áml...
gin-am = elment ám, vagy: ám, elment!
ur-sag-am = hós ám!...Stb..

KegJegyzés.A sumérban utórag, a magyarban önáD.ló szó. 
Feltéve a kérdést, hogy van-e sumér-magyar nyelvi azonos
ság, osak egyféleképpen válaszolhatunk: van ám!

A a u m é r  gal i g e .
T.O.SeimelySumerisches Lexikon,8 0,3/14/31 = baSú = 

sein,dasein,bestehen,vorhanden sein.
Erre a sumér igealakra megy vissza a magyar nyelv:val- 

és vei- igealakja.
Hang- ée alaktant gal>- ^ 1  >  ual val = val-

és: vol-
Féldáult val-ék éa vol-tam,..
Eb a fontos létige ósi örökség a magyar nyelvben, de 

ugyanúgy urálaltáji nyelvekben is,
YégezEÜk el az összehasonlítást, hogy ezzel is bizo

nyíthassuk a sumér-magyar genetikai nyelvi azonosságot.



Osztják
uol- éa: ol-

finn uol-/nylvj,/ ole-/köznyelvi alak/
vfl-

zűrjén vel-
Totják vil-
vogul ol-,ől-,al-
cseremisz ul-
mordvin ule-
ótörök bol- /|bol-/
török ol-
baskir bul- /pvl-/
mongol bol- /jiol-/
Stb..

A sumér gal igealak nyelvjárásbeli/eme-sal/ válto
zata: mai; a hangtörténeti fejlődés őzzel bizonyított-nak 
vehető, mert az m-hangból kifejlődhetett az altáji nyel
vek szóeleji b-hangja, ha nem akarjuk elfogadni a v :í*- 
változástjhangtanilag azt is látjuk, hogy sok esetben el
tűnt a szóeleji g-hang, pl, a törökben is.

Miért finnugor eredetű ez az elemünk, ha megvan az 
altáji nyelvekben is?

A magyar és az urálaltájinak mondott nyelvek segédi
géje, tehát sumer eredetű. Tagadhatatlanul bizonyítja a 
felsorolt nyelvek azonosságát és rokonságát, bizonyítja e 
nyelvek egységét is, valamint egy közös aDapnyelvből való 
leszármazást. Az alapnyelv pedig a"sumérnak” nevezett ős
nyelv.

így: a sumér nyelv a magyar és az urfClaltáji nyelvek 
jogos öröksége, ám, miért tilos a magyarságnak és az u- 
rálaltáji népeknek átvenni ezt az örökséget?



■A -̂uInpr-I!̂ agyâ  ip'erapozás rendszere.

A 7 •* m « 1 V r a fT o k.
a/, A t*í rt'va.=5 r aromás r. r.fm'ílyrafc jal.

l.í-';-. ; -m pl,: -uk,-iik,-.1uk,-,iUk
r.;z,i'.g.: -d r\.: -á-tok,-;-á-tok

-i-tek ,-tf.'k,-tok 
^.sz.sg.: -a,-e,-i -1,: -ák,-.if\k,-ik,-ék,-k

b/.Az alanyi ra/^ozás szemólyragjal,
1.sz.sg,: -!•: -ra pl.: -unk,-ünk,-nk
2,sz.sg,; - -1 d1.; -tek,-tok,-tök 
^.sz.sg.: -ik,-n pl,: -nők,-nak.

Láttuk, hogy a mao:yar nyelv birtokos személyragjai a 
a személynévmáaokkal c,R:yütt az ősnyelvi - sumér - analóg 
elemekre mennek visr.za; a tárgyasrarcozáa elemei egyezneka 
birtokos személyre fkokkal és a személynévmásokkal, amelyek
ből eredve rap-okká váitak/v,ö,az idevágó í^ezeteket/. El
térés csak az alany i rnítozás ölöméinél látható.

Vizsgáljuk mep elsőnek a -k személyrag valószínű 
sumér megfelelőjét,A .̂ utnér EME-KU nyelvjárás személynév- 
mása: gá,gae - én,Az alirtő: ga = én.Erre a sumér alaptő
re megy vissza a mar' nvelv alanyi ragozásának -k sze
mélyrag ja. Han,?tan: Fa-— R* ^ * k h  >■ magyar -k,

A második .ízom'^lybon:
1. za/zu,ze,zi/ c-' ma/^yar: -sz
2. za/zu,ze,zi/ >- 1* Tiapyar: -1...

Megjegyzés,Az első er.Htbc'n a z s hanprváltozás minden 
külön megindokoláf; nélkül elfogadható; hogy a második e- 
setben a z ^  1 han^v-íltozáa milyen fonetikai és szer
kezeti okokra rnegy vissza, egyelőre válaszolatlan marad,

A tény szemmellátható és a m:ísodik személy t^rgyi-1- 
belragja is alátámasztja meglátásunkat, csak nem látjuk 
világosan a bemutatott hangváltozás fonetikai okait,,,

A harmadik személyben háromszoros az eltérés:!,a sae- 
mélyrag eltűnése sumér megfeleléssel is bizonyítható, te-



hát Igen ősi Jeleaaég; 2.as >lk elem aunár eredőjére nen 
találtam elfogadható aaalógiát úgy, hogy egyelőre nyitva ma> 
rád a kérdés: 3. a magyar -n aaemélyrag a aumérnyelvi -n- 
alanyiragra megy visssa/belrag/, a 3.ac.sg*-ban.

A f e l e g ó l í t ő m ő d ,
V.8.?oebeÍ,op.olt.|674-681.
"Das hervorstechendste Charakteriatikum dér 
Befehleform besteht darin, dass sie mit dér 
Verbalvurzol beglnnt und álé verbale* Bildunga- 
elementa/Praefixe^usw./, die in de Behauptungs- 
form vor dér Wurzel stehen, dieser uachgeaetzt 
werden”...
A mai^yarban azt jelenti, hogy a sumér igeragozási e- 

Iflrag, az í- elem a aumérb»n, a felszólítómöd keletkezé
sénél utóraggá válik és ezzel ü  pozlcióváltozáasal a fel- 
szölítómóá jelévé leazl..

Az ismert aumér igetlpus szerinti 
”í-lal ^  lal-í'= fizess... 

aumér,eredeti:
Su-zn luhh-f = kezed mossadI 

a magyarbant umt;-i /nylvj ,/.A magyarban ez as eleia sza
bályosan -j-vé leszt 

dob-j 
ver-j 

éled-j
alhasonulva: hoz-z 

fua-s 
tanlt-s. Stb..

Meg kell említeni, hogy a auaérban hangváltozással a 
kOvetkasé alakot kapjukt

zig-a « kelj fel 
ginn-a = menj 

BÍ-aá-« « vezesB, kormáuyoBi 
badd-u « fuBB. Stb««



A magyarban is vanneűc eltérések! 
gyer-e 
jöv-e-tek. Stb,.

Megemlítettük, hogy a sumérban több képző és előrag 
a felszólítómődban az igető mögé kerül, mint utőrag. 0- 
gyanezt a tulajdonságot megfigyelhetjük a magyarban ia: 

dobd el, dob be, dobd meg, stb..
A sumér örökség, tehát ebben a* esetben is nyilrán- 

▼aló...Végül ki kell hangsúlyozni, hogy a sumér felsző- 
lítömőd rendagero az igeragozásunk rendszerének alapjá- 
yá lett, azí^igeragozási elemmel együtt1

A felszőlítómód szerkezete így alakul az összes sze« 
mélyekben és minden számban} az ismert igeragozási tipus 
alapjáa: í-lal ^  lal-í = fizess 
magyarban: lel-J-e-m lel-j-e-k

lel-3-e-d lel-J-é-1,.Stb.,
A magyarban megtörténhetik, hogy az igető és a sze

mélyrag között kiesik a felszólítómód Jele a többi elem
mel együtt.
A másödik személyben: lel-J-e-d lel-*-*-d dob-dl

A tárgyasragozás felszőlítómódja.
V.ö,A felszólítómód, fejezetet.
Tudjuk, hogy a sumér nyelv igeragozási eleme az: í- 

előrag/KonJugationspraefii/, utóraggá válva már a sumér
ban, a sumér-magyar felszólítómód alkotó elemévé vált.

Erre az elemre megy vissza a magyar nyelv tárgyaa- 
ragoKásáaak felssólítómódJa is.

Az ismert sumér igetipus szerinti
■í-lal >> lal-í = fizess 

magyar: vár-J-am
vár-J-ad 
vár-J-a 
vár-J-uk 
rár-J-átok 
vár-J-ák,



A -j- elea nem más a magyar nyelr tárgyasragoBáaásak 
aeerkezetében, nlnt annak jele(Fontos az a meglátásunk, 
hogy ez az elen már a sumérlian utöraggá rálilc, azonos lá- 
▼á« a sumér nyelvi í-lgeragozási eleméTel...

A tárgyasragozás praesena-futunima.
A aumér nyelt igera/^ozási eleme, az í- előrag, igazi 

tempasz-képző elem, a sumér igeragozás mindegyik idejének 
alkotó eleme.Kirel a sumérban minden szó tuiajdonképpen-: 
névszó, úgy látszik, hogy az igeragozási elem hatására 
les* az - igealak időalakká.ígyhát igen fontos szere
pet Játszik a sumér igeragozás szerkezetében, és a ké
sőbbi fejlődés folyamán, a magyer nyelvben ia, amint ezt 
éppen a felszólítómód szerkezetében láttuk.A tárgyasrago
zás szerkezetinek is fontos alkotó eleme, ugyanúgy a pre- 
teritamé is,

A jelenidő szerkezetében Is utóraggá lesz a magyar>- 
banj sumér "í-lal >■ lal-í"

dob-O-m
dob-O-d
dob-J-a
dob-J-\ik
dob-J-átok
dob-J-ák...

Az első és a második személyben ''egész” hanggá lett 
a sumér elem, valószíntíleg abszorbálya az esetleges szó- 
végi vokálist és egyébb elemeket, a többi személyben meg
tartotta eredetibb hangszerelését.

összehasonlítva a fent bemutatott felszólítómód ®er- 
kfizetével látjuk, hogy ugyanaz az alak áll előttünkja kü- 
lönbbség csak az első személyben lásható, bár ez a kü- 
lönbbség csak látszólagos és minden bizonnyal fonetikai 
nempedig szerkezeti.

V.ö.ezBél összefüggésben a mondattanban elmondott té
teleket i8...



A magyar nyelv tárgyasragozásának Jelenideje, a prae- 
sens-futurum - ősi örökség, a magyar nyelv egy régebbi fá
zisára, a sumérnak mondott nyelv megfelelő szerkezetéreve
zethető visssa.

A sumérban bővül a praesens-futurum alakja az ismert 
-ed elmmeli í-gar-rE-Dé-en 

í-gar«>rE-Dé-en 
í-gar-rB-Dé

A magyarban la megvan az -endj-and elemben, s így, az 
ismert stunér igeragozási rendszer mintájára:

"í-lal-ED >  lal-ED-í
dob-AND-o-m
dob-AND-o-d
dob-AND-j-a
dob-ANB-j-uk
dob-AND-j-átok
dob-ANü-j-ák.

Ebten az esetben ia világosan látható az orrhangúvál
tozata a sumér -ed elemnek: -end,-and, amely segítségé
vel a jövőidejíí ccelekvés méginknbb kihangsúlyozottá lett; 
látható továbbá az utóraggá vált sumér igeragozási elem ma
gyar megfelelője, amely a aimérban még mint előrag szere- 
pel«A magyarban, amint tudjuk, el-avult szerkezet és csak 
néhány nyelvjárásban használjuk még, bár ajánlatos lenne a 
köznyelvi használatát is feleleveníteni, az idegen hatás
ra keletkezett "dobni fogok" helyett, mert, lám, a magyar 
nyelT ősibb alakja a sumér nyelv analóg szerkezete,..

Mindenesetre közelebb áll a bemutatott sumér-magyarjö- 
VŐidejíf szerkezet a magyar nyelv "lelki" sajátosságához és 
tulajdonaágáhozj mint a német befolyásra - a finnugor nyel
vészet által annyira felmagasztalt - keletkezett "dobni-fo- 
gok” mintájú szerkezetek...

E sorok írójának semmi kifogása az ellen, ha a magyar 
nyelv megmarad a sumér nyelv "primitívsége" fokán...

Még aJckor is, ha a sumer nyelv az "idioma" szintjén 
áll,..



A tárgyasragozás praeterltuma.
A magyar uyelT praetéritúrnának jele van, méghozzá,!- 

gén sajátos hang3zerelés:?el: -á-,-é-/-a-,-e-..,
A gumér nyelv praeterituaiának s2erkezí?tc nem variál 

a jelenidí szerkezetétől.E sorok .-rííja úgy véli,hogy mái' 
a sumérban megvolt az í- igeragozási előragnak az a tu- 
iajdor^sága, nogy nyúlással ejtették ül, nem aint a je—  
lenidőben, amikor a fejlődés folyamin ez az elem a ma
gyarban utrfraggá lett - a nyúlás következményeként - kon- 
trahálódott a környező vokálisokkcűL, mint pl. a harmadik 
személyben, a személyraggal,

V,ö,ezzel összefüggésben a mondattanban megemlített 
tétéléketJ

Az ismert sumér igeragozási típus szerkezete alap
ján,: "í-lal lal-í‘- 

dob-á-m 
dob-á-d 
dob-á 
dob-á-nk 
dob-á-tok 
dob“á-k.

Az í- sumér í ^eragozási elem utöraggá válása sumér 
szerkezeti sajátosság, amint láttuk, a felszólítómódbanj 
a fejlődés folyamán kiterjedt a helyzetváltozáa a jelen- 
időre és a praeteritumra is, a magyarban,

A sumér tranzitív igeragozás alapja a iragyar nyelv 
tárgyasragozásának.

Az alanyíragozás felszölftömődja.
A sumérban és a magyarban is meg kell különbböztp i.- 

ni az intranzitív és a passziv sajátosságot,
A sumér í- igeragozási elem ebben az esetben is 

tos szerepet játszik; az ismert Igeragozási tipus sze
rint X



"í-lal lal-í"
▼ár-J-ak 
vár-J 
▼ár-j-ón 
▼ár-j-unk, stb.. 

paasziv: fáz-z-am 
fáz-z-ál 
fáz-z-ék 
fáz-z-unk, stb..

Hangtan, elhasonulással: zj >> zz.
Látható, tehát a sumér í- igeragozási elem megfele

lője a magyarban, amely utóragként aa összes idők jele
ként szerepel ugyanúgy, mint a sumérban elóragos funkei- 
ójábaa,Ugyanígy megtaláljuk az alanyi ragozás jelenide
jében és praeterittmában is.

Az alanyi ragozás praesens-futuriima.
Az ismert sumér igeragozási tipus szerint:
" í - l a l l a l - 1 " 

aktiv; tanít-o-k
tanít-a-sz de: áob-sz 
tanít, stb. 

rasszív: fáz-o-m
fn2-0-1 
fáz-ik, stb..

Megjegyzés; a harmadik személy egyesszám ragtalan,u- 
ryanúgy, mint a sumérban.

Az alanyiragoiííás praesens-futuruma szintén bővül az 
-e”. '-leminel, az isTert sumér igeragozási tipus szerint: 
í;> :ér. "í-lal-ed ^  lal-ed-í" 
aktív: lel-EMD-e-k

lel-END-e-sz 
lel-END, stb..

Dassriv: lakoz-AND-o-m
lakoz-ÁWD-o-1  
lakoz-AND-ik, stb..



A szerkezet összeállítáaai
"í-lal-ed ^  lal-ed-í"

lel-EITD-e-lc

a tőmorféma <---------
a JÖTŐidö Jele <------
az igeragozási elem <- 
ozeméljT&g f----------

Az alanyi ragozás praeterltiuna.
A Jele ugyanaz, mint a tárgyasragozásban: 
-á-,-á-/-a-,-e- és szintén utöraggá vált sumémyel- 

vi í“ igeragozási elemre megy vissza; ebben az esetben 
Is kihangsúlyozan 14, hrgy a sirnérban az 1- igeragozás <?- 
lemét a praeteritumban " hanguyólf'iissál ” ejtették, hogy 
ezzel megkülönbböztessék a Jelenidő alakjától; utöraggá 
válva a magyarban megtartotta ezt a hangtani sajátossá
gát, amelynek alapján felszívta az esetleges sBÖvégi,ineg 
egyább funkciójú vokálisokat, miiit pl. a szemályragot a 
harmadik személy egyesszámban, 
így, sumért "í-lal lal-í"

lel-é-k
lel-é-1
lel-e
lel-é-nk
lel-é-tek
lel-é-nek

az összetett többesrag <--
A bemutatott sumér-magyar Igeragozási rendszer bi

zonyítja a magyar nyelv ősi eredetét, bizonyítja azt i4, 
hogy a sumernak mondott nyelr a mai magyar nyelvnek egy



régebbi fejlődési fázisa.
A névszőragozás rendszerével együtt szemmellátható 

bizonyítéka a sumér-magyar nyelvi folytonosságnak és a 
genetikai azonosságnak.

V.ö,a Mondattanban elmondott tételeket is.

A bizonyítás sikerül.,.
V.Ö.ANOR 2.§49.155“ik oldal, 16-ik sor: 

sumér mu-na-slkil-e = megtisztítja neki.
Praesens-futurum időalak a harmadik személyben;így, 

mutassuk be a lappangó igeragozási elemet: 
••mu-i-na-eikil-e”

előrag 
> igeragozási elem 
terminativus z-belrag

"mu-i-na-s ikil-e”

magyar: tisztít-s-a meg neki 
”mu-i-na-s ikil-e '•

/f els zólí tómód/

magyar: meg-tisztít-j-a neki /praesens-futurum/

meg-tlsztít-á neki /prueteri'im/. 
íme, a m a ^ a r  nyelv igeidőinek fejlődési menete 

sumér nyelv elemeiből kiindulva!.,,
V.Ö.a Mondattanban elmondott tételeket is.



A tagadott 6ha.1t6m6<i.
V.Ö,Poebel,op.cit,|57o-672a,és AUOR 28,§78,
A sxunérban a na- tagadó elórag funkció ja, az óhaj- 

tómód jelöláse.Úgy látom, hogy ez az elem a sumér í- 1- 
geragozáai elóraggal együtt, utóraggá yálva, a magyarban 
ez óhajtóaód szerkezetének ósl alakja*

A eumérbani
!TA-/i-/b-dím-e = /ne/ csinálná 
NA-/i-/b-dí«-ene =/ne/ csinálnák 
KA-/i-/mmi-kttl-# = /ne/rombolná szét 
NA-/l-/noBe «/ae/ lennél, stb,.
Ab ismert sumér igeragozási módszer szeriats 
"tta-i-lal lal-na-i ‘*'lal-ni" 
a magyarban,tárgyis dob-NÁ-m

dob-NA-d 
dob-NÁ, stb.. 

alanyi i dob-ITÉ-k
dob-FÁ- 1  
dob-NA, stb,.

Utóraggá rálva, hangzóösszeTonással a két külön e- 
lemból egyalakú forsáns lett; régi nyelTemlékeinkben még 
a nem összerotit alakot is kimutathatjiikx

lelhet-nei-nk = lehet-né-nk..,
A magyarban elmosódott a tagadás értelme, ma már 

csak az óhajtó funkciója maradt meg ennek as ósi ele
münknek; az eredeti alakot ma így fordítanánk: 

dob-ná-a = dob-ne-én...
A megtárgyalt: lelhet-nei-nk alakban pedig yilágo- 

3an látjuk még a nem kontrahálódott utárng/ i yált ősnyű- 
t1 - sumér - 1- igeragozási elŐragot,

■így: "na-i-lal >> lal-na-1 "
lelhet-ne-i-nk...

Ezzel bezárult a kör: a sumér í- igeragozási elem 
valóban utóraggá yált a magyarban és legtöbb esetben még 
kiniutatható mint az igeragozás formánsa...



Ezzel együtt bizonyítottuk azt ia, hogy úgy a sximér- 
ban, mint a magyarban az igeragozás - tempusza - nem csak 
alaktani, hanem hangtani jelenség is.

Láttuk, tehát, hogy a sumér nyelv tranzitív igerago
zási rendazere a magyar nyelv tárgyasragozásának feldmeg^ 
az intranzitív pedig az alanyinak.

Meg kell még említeni, hogy sumér-magyar viszonylat
ban nem lehet éles határt vonni a tranzitiv-intranzitivi- 
gealakok között, mert ez a sa;]átos8ág mindakét nyelvben 
variál,

II. k 7. e l t é r é s e k .
Megvizsgálva a sumér-magyar igeragozási rendszer ös

szefüggéseit látjuk, hogy a magyarban múltidő is van va
gyis: perfectum...Amelyre nincs megfelelés a sumerban...

A magyar, de a sumér nyelv egyezési szabályainak lo
gikája megköveteli a perfectum lehetőségét.

Ám, lássuk, van-e szerkezeti lehetősége annak, hogy 
feltételezhessük a magyar nyelv perfectumának sumér ere
detét,, •

A magyar nyelv perfectumának jele: -ta-,-te-, és -t,
- a szávégi vokális lekopása - s végül: -tt/nyúlással/,., 

A sumérban nem ismerünk ilyen idő jelet,.,
A sxamérban nem, de az akkád nyelvben igen!.,
V.ö.von Soden,ANOR 33,§8 0.:
"Das Akkadische ist die einzige semitische Sprache, 
die eln Tempua mit infigierten -ta- bildet"...

.bezeichnet es vor allém soeben erst vollendete 
bzw.als solche gedachte und noch wirksame 
Handlungen”.,.V.Ö.ANOR ..Die Grundfunk-
tion des -ta- Infixes...ist ge^iss eine richtungs- 

nndernde"...
Ám, lássuk: imTida = megsokasodtak...

issabTAnni = hát elkapott...



udTAn-^j. s elkészült* ••
\ magyarban, tárgyasr\gozás, eűLanyiragozás 

ad-TA-m ad-TA-m
ad-TA-d ad-íX-1
ad-TA ado-TT. etb..

Hasonlítsak ölfsze mo^lnt az akkáddal:
rlTAgmti = peresked-TE-k egymással 

haroolTAk egyrassal.,.
Az egyezés szemmellá ható és füllel hallható úgy,hogy 

kérdezni kell, hogyan kerüli: ez az elem a magyar nyelvbe?
Az akkádból?in, az akkádcan, az egyetlen sémi ayelT- 

ben, mint belrag használatos, a többi sémi nyelvben isme
retlen ez az elem, tehát föltételezhető, hogy nem eredeti 
elem az akkád nyel írben*, .Úgy látom, hogy az az akkádnyel- 
vi -ta- perfectixmjel a sumér -ta abla^lruszragra megy tíí»- 
-za, mert ennek az elemnek “irányfváltoz:ató"funkció3a ran 
a aumér nyelT nérszóragozási rendszerében,

A sumérban kimutathatjuk a -ta ablativu&.^rag -perfeo-
tir- funkcióját*V*0*Pobel,op.«it.$436.t

lei. . .Agadé nan-lugal Su-ba-b-ti-a-TA = azután, hOí*v 
Akkád a királyságot átvette..«

. - •mu-na-n-sim-a-T''. = azután, hogy szétrombolta^.,

...ba-hul-a-TA = azután, hogy szétrombolta...

.. .agir-SunabuSu-ba-til-a-TA a azután, hogy S.me^hal-c.
A sumér -ta elemnek a fent bemutaici-tt ósszefúfí-géaeli- 

bon idóhatározói funkciója van, ígyhát a magyar nyelv -tt 
períectumjele erre a sumér elemre megy vissza,

■ígyi akkád ri-TAgmű pereskedtek egymásBal
magyar harcolTAk egymással
sumér ba-hul-a-TA = azután,hogy azéirr- joita 

Köv«tkezte,tésünk helyességét bizonyítja a kövexKező 
öBseefüggéBi a -ta- elem ,megkettőzése az akkádban. 

V.Ö.ANOR 33.•^93. és a 13-as paradigmát.
Az akkádban a -tata- vagy -tat- elemnek funkciója e- 

x^yezik a megfelelő magyarnyelvi -tat-,-tét- faktitiv és

 ̂helyes fordítás: ...neki adományozta



kauzatlT, valamint frequentativ igeképző funkciójával.
így, az akkádbán:

upTATA§§idi = beveretTETett..• 
ukTATAssar = felszerelTETlk...• •
upTAThuru = ösazeszedetTETnek,., 
ukTATlni = hitelesítTESsék/elhasonulás/.,. 
ukTATala = betartTATik...Stb..

A magyarban: számlálTATtak.., 
beveretTETett... 
összehozatTATott.., 
dobatTATom... 
dobatTATok... 
kihirdetTETik... 
kihirdetTETi,,. 

hazahozatTATad... 
hazahozatTATik... Stb..

A bemutatott szerkezeti egyezés tagadhatatlan!
A magyar nyelv majdnem teljes egészében örökölte a 

sumér nyelv nyelvi hagyatékát, még nz olyan elemeket Is, 
araelyek a sumérból kerültek a sémi alckád nyelvbe...

Végszó...

E sorok írója nem hiszi önmagáról, hogy tévedhetett 
len, de nem hiszi azt sem, hogy a finnugor nyelvészek 
ne tévednének.Nem hiszi azt, hogy a finnugor nyelvészek 
minden szakmabeli megállapítása megüti a tudományos már- 
téket; egyszóval, e sorok írója igyekszik meggyőződni 
egyes kérdések összefüggéséről, ez okból kézbevette - a 
végt'zó m.3=-'sserkeszlésénél - először, Berecki Gábor,Cse
remisz nyelvkönyvét. E sorok írója követi, tehát a finn-
u.'Torizmus normáját és”az egy kötelező finnugor nyelv" 
me/rtanulása helyett megtanulja, vagyis megtanulta, va
gyis továbbra is tanulmányozza az összes finnugor nyel
vieket!



-153-
Lapozzunk, tehát az idézett nyelvkönyvben.
A 31-ik oldalon ezt olvassuki*'A birtokos jelzős szer

kezetekben a komponensek sorrendje olyan, mint a magyar
ban, s a magyarhoz hasonlóan kell kitenni a birtokos sze
mélyragot is:

aSamSn pörtáö 
'ílemezve: aöa-m-dn pört-Sö 
magyar: atyá-m-nak ház-a...

A szerkezeti egyezés kétségteleniUgyanezt hangsú
lyozza Bereoki is fenti mondatában.

íme, a finnugor rokonság, mondj\ík mi,».
Nos, Berecki lehet jó finnugor nyelvész, mint tudós, 

távolán minden tudománytól, mert miért nem ĥ isoiiilít ja - a 
fenti szerkezeti összefüggést - össze mondjuk, a török
nyelvi lehetósé^ekkelL.. •

Vegyük így: uSa-m-»u pört-Sö = atyámnak háza 
török: baba-n-in kapl-sl = apámnak kapuja 
magyar: apá~n-nak kapu-Ja...
Mit látunk, tehát?Azt, amit Bereckinek is, ám,látnia, 

kell: hogy a török nyelv is "finnugor" eredetűlMert a bir
tokos szerkezetben nemcsak a rendszer egyezik, hanem az 
elemek is.

A genitivuszrag: jseremiaz -in
török -in,-Ih,stb..
magyar: -nak,-nek

a birtokosrag: cseremisz -Sö,Gtb.
török -si,-sí, stb.
•magyar -ja,-je,stb..

A magyar genitivuszrag nem egyezik a cseremiszével,
I «a török igenis egyezik, ugyanugy a birtokos szemé];, ragisl 

A neaegyezés alapján a magyar nyelv finnugor ereae- 
tfí, az egyezés alapján a török nyelv nem finnugor erede
tül Hát, ezt a nyelvészeti - finnugoros - logikát e so
rok írója nem értil

De nyissuk fel - a kéznél lévő - másik finnugor szak
könyvet, Kálmán Béla, Manysi Nyelvkönyvét.Keressük ki a



névszóragozás fejezetét. Mit látunk? A vogulban nincs gé
ni tivusz! Egyszerűen, nincs...Hogyan keletkezett a magyar 
nyelv genitivuszragja, ha a vogulból hiányzik?

Közben nincs egyezés a cseremisz genitivuszraggal a- 
zért, mert azzal a török nyelv genitivuszragja egyeziki

De ugyanez a génitivuszrag megvan a mongol nyelvben 
ia: -yin/ a -y- elem, hézaktöltő/.

így: eöige-yin mai = apának birtok/a/
finn: veli-n hattu = fivérnek kalap/ja/...
Fontos; sem a mongolban, sem a finnben nem —  veszi 

fel a tárgy a birtokragot, tehát a finn nyelv közelebb á U  
a mongolhoz, mint a cseremiszhez, amellyel állítólag egy 
tőről ered, a magyart meg sem említve.

A finnugor nyelvészet válasza az lenne, hegyhát, a 
finnugor nyelvek, olyan régen leváltak az alapnyelvrőlr,

Dehát,hogyan lehet az, hogy a leválás után több az 
egyeaés egyes finnugornak mondott nyelv és egyes altáji
nak mondott nyelv között?Pl,a cseremisz nyelv, leválva a 
finnugor alapnyelv tövéről, sokkal közelebb áll a török 
nyelvekhez, levált állapotában, mint a finn nyelvhez,ame
lyikkel állítólag egy tőről ered...

A cseremisz nyelvnek van egy olyan szerkezeti sajá
tossága, amely sajátosságnak nyoma sincs a magyarban!Per
sze, persze, a leválás után eltűnt ez a sajátosság a ma
gyar nyelvből!...

Ám, a mongol-tungúz nyelvekben igen eleven funkció
jú ez a jellemző nyelvi sajátosság!

Berecki így nyilatkozik erről a kérdésről;"A csere
misz igének a magyartól eltérően, de a finnugor nyelvek 
többségéhez hasonlóan, minden módban és időben tagadó ra
gozása van, amely a tagadó ige segítségével történik"...
A 37-ik oldalon: a cseremiszben Ok tol = nem jön 

a finnben £i anna = nem ad
a mongolban: manu ba|-5i Ese irebe =

, a tanítónk nem jön.Stb.,



A tungúz nyelvekben, minién módban és Időben, taga
dó ragozás van: ‘*'ga-da a.si.n.bi = nem veszek 
külön a lamutban; »zi gakil = ne vegyél, Stb,.

A szerkezet is, az elem is ugyanaz, tehát - mlkcr - 
váltak le a mongol-tungúz nyelvek a "finnugor"alapnyelv- 
ről?Miért finnugor eredetű a magyai nyelv, ha ez az elem 
a magyarban nincs meg, vagyis a leválás után eltűnt, és 
miért nem finnugor eredetitek a mongol-tungúz nyelvek, ha 
azokban megvan ez az elem?

Ám, megvan ez az elem a torok nyelvekben is,., ha nem 
Is minden időben és módban<>

így; ótörök yoq és török yok = nincs; semmis.
A szóelején a y-hang = protézis,amegmaradt: ok,elem 

egyezik a cseremisz: ok = nem, elemmeli, a harmadik sze
mélyben!

Mi az, hogy finnugor?
'̂;e-gvan ez as elem, a tagadó szócska, a sumér nyelv

ben is, amelyből átment a sémi akkádba:
a-a, vagy: a,579,? = Tf = akkád: & = nein,nicht 
Az akkádban: á taqbi ne mondd.Stb, n 
A bemutatott sumér-magyar szerkezeti összefüggések, 

a hangtörténeti összefüggések egyezése feljogosítjae so
rok íróját arra, r.ogy vé ígérvény esen visszautasítsa a ma
gyar, vagyis a finnugor nyelvészet finnugoros származta- 
tási elméletét, nem csak a magyar nyelv valódi száivnazá- 
sának érdekében, hanem qz osztják-vogul nyalvek szárma- 
zfísa érdekében ia, mert igenis,a finnugornak, de az al- 
tájinak mondott nyelvek is a sumer nyelvből vették kf 
detüket.Az urálaltájinak mondott nyelvek ősi fázisa a 
Gumér nyelv, mint a magyarnak...

Mindezt ismerve, a közvélemény elé terjeszterj 
rény munkámat: a magyar nyelvet vissza kell helye^zni jo
gos örökségébe, a sun;ér örökségbe...



KAR>:a d i K RÉSZ: M o n d a t t a n

Bevezető a sumér-magyar monaatszerkezet 
összefüggéseinek tanulmányozásába.
Előszó,
A következőkben bemutatom a sumér-magyar mondatszer- 

kezet összefüggő lehetőségeit.Már eleve kijelentem, hogy 
ebben az esetben sem két nyelv szerkezeti egyezéseit mu
tatom be, hanem a mag’far nyelv archaikus alakjának mon
dattani összefüggéseit.

y.eg kell említeni, hogy a sumér-magyar genetikai egy
ség ellenzőinek örökösen visszatérő megállapítása, misze
rint a sumér nyelv még ma sincs teljes egészében, szókin
csében és alaktanában kikutatva és így bizonytalannak te
kinthető az összehasonlítás a magyarnyelvi megfelelések- 
kela..Ezt a megállapítást mindenképpen visszautasítom; e- 
lőször is azért, mert azok, akik ezt a kijelentést teszik/ 
meg sem vizsgálgálták a suraér nyelv eddig ismert nyelv
szerkezeti összefüggéseit, mertha ismernék, nem tettékvdlr 
na meg kijelentéseiket.

Mindettől függetlenül, mit ismer a finnugoros nyel
vészet a hipotétikus finnugor alapnyelvből?Hisz a finnu
gor nyelvészek is elismerik, hogy nincs egyetlen írásos 
emlékeik sem a finnugor korból. Ám, akkor miből következ
tették ki azt az annyira ősi és eredeti finnugor szókin
cset és szerkezeti- elemeket?

Amely szókincs és szerkezeti elemek az altáji nyel
vekben is kimutathatók...

Visszautasítom azt a megállapítást is, hogy a sumér- 
magyar nyelvösszehasonlítók csak P.A.Deimel munkáit hasz
nálják és csak Deimel megállapításaira alapítják nyelvé
szeti következtetéseiket.

Tudtommal, a világ összes szumerológusai még ma is: 
Deimelt tartják a legalaposabbnak ezen a téren, bár hibái 
is vannak a dolgozatainak, amit Deimel is elismert...



Tévedhetetlenek csak a finnugoros nyelvészek... 
Deimel lekicsinylése szándékosan folyik abból az ok

ból, hogy hitelét rontsák, mert 6 volt,a többek között a2̂  
aki kimondta, hogy a sumer nyelv még a szamojéd nyelvvel 
is rokonságban van és semmi összefüggésben nem áll, aem a 
sémi, seiíi pedig az indofíermán nyel'^ekkel - ezért a nagy 
leértékelés..•

Egyébbként a magyar nyelvvel való összehasonlítással 
igazolhatjuk, hogy a sumér szövegek megfejtébe helyes-e 
vagy nem...

A tárgyilagosság értlekében meg kell említeni, hogyha 
összahaeonlítjvűc a sumér nyelvet az j-uclogermán nyelvek
kel, minden bizonnyal több egyezést fedezhetünk fel ezen 
a téren is. A sumér és magyar szótani és szerkezeti egye
zések genetikai összefüggésekre vezethetők vissza: 

a siunér a magyar nytlv archaikus formá;ja, 
így»ugyanannak a nyelvnek két fázisáról van azó: az 

archaikus és a modern szerkezeti állapotról, tehát azt a 
szerkezeti állapotot mutatjuk be, amelyből a sumér nyelv a 
mai modern alakjáig - a magyar nyelvig - eljutott.

Az alaktani részben igyekeztünk választ adni arra a 
kérdésre, hogy mit örökölt a magyar nyelv ósi szerkezeti 
elemeiból, annak a nyelvnek szerkezeti elemeiből, amely 
nyelvet a tudomány tévesen - sumérnak - nevez...

A következőkben megkiséreljük -megvizsgálni a mondat
szerkezet összefüggéseit úgy,, ahogy azt a modern tudomány 
megkívánja. De namcsak a tudomány, hanem a logika kény
szerítő normái is, mert, ime az az ősnyelv, amelybőla ma
gyar nyelv ered, de vele együtt az urálaltáji nyelvek is, 
ígyhát jogos eljárás, ha a következő fejtegetéseknek ezt 
a címet adjuk: Sumér-magyar történeti mondattan.,.

A régens-rektum problémája; az attributiv viszony. 
Fokos-Fuchs így nyilatkozik Idézett dolgozata 48-ik



oldalán: "Das Adjektiv kann seinem Bezlehunffsworte 
entweder vorangehen oder ihm folgen".

Mit mond Berrár, idézett munkájának 118-ik oldal'^n; 
"A minősítő jelző kétségtelenül ismeretes volt márafínn- 
alapnyelvben..,A minősítő jelző a jelzett szó előtt áll; 
egyes finnugor nyelvekben.azonban a fordított szárend is 
előfordul",,.A finnugor alapnyelvet nem ismerjük, tehát 
honnan tudja Berrár, hogy ebben a sohasem létezett hipo
tétikus finnugor alapnyelvben a fent jelzett minősítő 
állapot volt használatban?

A sumérban mindakét szórend ismeretes, lássuk,tehát 
az összefüggéseket.

A sumér szóösszetétel, az ismert: lugal = király, 
szó,ezekből az elemekből áll: lu ♦ gal = ember ♦ nagy, 

Szószerint, tehát: Nagy-Ember, azaz: Bmber-Nagy.
A szórend fordítottja a magyarnak, de megfelelés mé

gis megvan, hisz néhány finnugor nyelvben éppen ez a su
mér szórend az általános!

Ezzel a sumér összetétellel összefüggésben láthat
juk, hogy mennyire nem tárgyilagos a nyelvészet. Hason
lítsuk össze az átliterált összetételt az eredeti sumér 
szöveggel, ahol egészen más képet látunk!

7 .0 ,Deimel,5G.93-ik oldal,23-ik gyakorlat,Lugalzag- 
gisi feliratában:

—  = gal-lu = Nagy-Bnber,
Az ékjei a fordított szórendet jelzi, nempedig az 

átliterált szórendet!
Ez a tény azt jelenti, hogy a sumerban mindakét sa5- 

rend érvényben volt,A magyar nyelv, tehát örökölte ezt a 
nyelvszerkez'^ti tulajdonságot, archaikus alakjából a su
mér nyelvből,nem pedig a nem létező finnugor alapnyelvből* 

íme, az első írásos emlék, amelyre vieszamehetünk a 
magyar nyelv eredetének kikutatásábanI

íme, az az alapnyelv, amelyet a magyar nyelvészet,a 
magyar nyelr eredete kikutatásához már egy évszázada oly 
kitartóan keres...



A tudomány átliterálása szerint, a fenti összetétel
ben a szórend: a jelző a jelzett szó után áll, de az ere
deti szövegben épren az ellenkezőjét l4tjuk.

Ám, rae^an az ellenkező szórend a mafrvarban ia,éspe
dig a következő összetételben: lúfő. Semmi köze ennek a 
szónak a ló-fő-vé degradált alakjához,Áll ez a szó a lú 
elemből, amely a sumer lú = ember,férfi, szóra megy viaa- 
sza, tehát archaizmus, és a fő szóból, amelynek jelen
tése: fej, németül; Haupt.Ha most a lúfő összetételt nm* 
gyárul olvassuk, akkor ezt az értelmezést kapjuk: 

ember-fő = fő-emberI
Tehát a székely lúfő = PŐEMBER, németül:HauctmannI 
Ez az összefüggés aztán érthető és most már tudjuk, 

hogy mit jelent ez a szó...
A sumérbaii, tehát mindakét minősítő szórend haszná- 

latoe: bar-gin 74,37o = fél sékel
bar-gig = éjfél, tkpn: fél-éj 

de:gig-bar = ua. éj-fél,
A magyar éj-fél szó, tehát az ősibb szórendet mu

tatja, vagyis megvan a magyarban még az ősi minősítő szó
rend is, mint őal alakjában, a sumérnak mondott nyelvben. 

Alapjában a morlern magyar nyelvben a "rektum-régens" 
viszony az általános. jelenség, a sumérban pedig mindakét 
szórend,V.ö.ANOR 2Ö.§85/2,Lábjegyzet: 3,5í 

kú *^gá-tum-du = a szent (Jatumdu 
ama *^ba-ba = Bába anya, stb. 

a magyarban: anya-méh, em-se, stb..
Mindakét nyelvben lehet a jelző: melléknév,mellékné

vi igenéT, határozószó, főnév, és néha ragozott ige... 
Lásaunk még néhány összefüggést: 
ur-sag ^nin-gir-su : hős Ningirszu, ua. 
éS-ab-zu : ssent-Abzu, mint a magyar: egy-ház...
Ezek szerint a magyarnyelvi egy- szó,az - egyház - 

összetételben, a sumér: éé = szent, szóra megy vissza. 
Semmi köze az állítólagos török "kölcsönszóhoz"..,



Továbbá: Imin Sattam = a hét rabló...
Megjegyzés,A számnév a sumerban a jelzett szó elótt 

és utána is állhat; minden esetben a jelzett szó egyea- 
számban marad, mint a magyarban,.,

A "rektum-régens" viszony, tehát igen elterjedt le
hetett a sumér mondatszerkezetben, mert az akkád nyelv 
szerkezetére is hatással volt:

rabu tűm *^Anunna = a nagy Anunna.
V.Ö.ANOR 29.17-ik oldal,lábjegyiíet: 5.
A magyar nyelv, tehát ősibb alakja szerkezeti aajá- 

toeságalt örökölte, a suraér nyelv min-ősítői viszonyának 
sajátosságát, nempedig a aohasem létezett finnugor alap- 
nyelvét.

Az appozlció használata
is ősi örökség a magyar nyel

vi üs8zefUggéaekben'.V.ö.29.§ 9o. és Berrár,op.clt.124-ik o. 
Sumér: sag ur-sag - férfiak, erős férfiak...

*^nin-tu ama-dingir-re-ne-ke = Nintu,az istenek 
zi-da gú-bu-na = anyja...

a jobbján, a balján...
má-gan me-luh-ha kur-bi-ta =

Magan,Heluhha,az 6 hegyéből...
magyar: im azt hozták, a hírt...

évek, ti még jövendő évek...
rá visszasüt a nap, ádáz tusa nypja...

sumér; é-mu é-ninnu » házam, aiÉninnu...
ur-sag pirig-zi-ga gaba-Su-gar nu-tuku =
a hős, a szőkkenő oroszlán,akinek ellenfele

nincs..
magyar: egymásra néz a sok vitéz,a vendég vélsz urak.

Az Idézett példákat, Berrár,op.cit,124/5/6-ik old., 
ellanőrizhetjük.

Az inkongruencia jelensége a sumérban pontosan e- 
gyezik a magyarnyelvi összefüggésekkel.A finn nyelv pl. 
egyezteti a jelcőt a jelzett szóval:



suure-SSA talo-SSA = nagy háiban/: nagy-bán hág-ban/; 
vagy: suure-t talo-t = nagy házak/ ; nagyo-k hága-k/. V.ö. 
Berrár,op.cit.118-ik old.,Berrár úgy véli, hogy mindez i- 
degen hatásra történik...

I^indenesetre, a flnr nyelv szerkezete annyira elüt a 
magyarétól, hogy ezek után még kevésIbó fogadjuk el a non 
létezett finnugor alapnyelvi szárraazáet...

Az alanyoa szerkezetek.
V.Ö.ANCR 28/29.123,24,27,94.
Lehet főnév, főnévi névmás és főnévi igenév,

'=iuriér: an zá-gal-la mu-na-tuS =
An, az előkelőbb oldalon ült néki... 

*^en-lil im-ma-ni-ús = ott mellette Enlil ült... 
kúdím im-ma-dib = az '5tvör helyet foglal.., 

magyar: és a gyümölcsnek oly keserű volt az íze 
könny árad a szememből. Stb..

Az alaktanból tudjuk, hogy a sumérban az alany bizo
nyos helyzetben determinálható, méghozzá az -e determiná
ló elemmel.

ígyi lugal á-dugud-da-ni kur-e nu-íla-e = a király, 
akinek snlyoa kezét a külföld nem tudja elvi
selni.. .

magyar: nézd meg az anyját, vedd el a lányát...
V.ö,Pokos-Puchs,op.cit.75d-ik oldalon.
A magyarban ebben az esetben a birtokos személy- 

rag vette át a determináns szerepét.

A z  á l l í t m á n y .
V.Ö.ANOR 29.§80. és Berrár,op.cit.75-ik oldal.
"Eingliedrig sin<£ dagegen Satze, in denen das
Subjekt ein nicht gesetztes Personalpronomen,
vor allém das nicht ausdrückbare unbestimmte
"es” ist"..«



Sumér: ®^^iga-lcam = az ajtóé,.,
ú-sag-ám = ez ám, az álom.,, 
u-ten-ám = esteledik ám... 
ur-sag-ám = hős ám... 

magyar: megvirrad,
beesteledik, 
villámlik, 8tb.»

V.Ö.ANOR 29.S82.:"Das Praedikat kann durch ein 
Pronomen, bzw.eine nominale Kette, für die 
natürlich die Bildungs- und Stellungsgesetze 
dér Kette gelten, eine dér Nominalformen 
des Verbuma oder eine nominalisierte finite 
Verbalform dargestelit werden.Ausserdem enthált 
dér "praedikative Satzteil" in dér Regei am Schluss 
die enklitische Kurzform dér Kopula”.
V.ö.lábjegyzet:/2/.
"Die Setzung dér enklitischen Kurzform dér 
Kopula ist nicht unbedingt verpflichtend"..,

Sumér: kur-áu-ni-5e kur giri-ni-Se = a külföldet a 
kezébe, a külföldet a lába alá...

'^Utu gú ga-ra-ab-du inim-rau-Se geStu-zu =
Utu, szólni ajfarok hozzád!Szavamra a füled.. 

Magyar; a vaknak még az előtte való világosság ia sötét
ség,
ez nem egyébb gyermek, hanem Isten...

A z  i g e i  á l l í t m á n y .
V.Ö.ANOR 29.§84. és Berrár,op.cit.78-83.

Sumér: é-lugal-bé hi-li-a i-dü= királya a házat bőség
ben építé...

^en-lil-ra '^nin-mah mu-ni-ús = Enlil mellett
Ninmah ült

é-e lugal-bé gú ba-dé = a házhoz királya szólott 
u-bi-a á-zu izi bí-tag = e napon tfíz érinti karod



mu-zu-Se tűr hé-em-Si-dú-dú = miattad készüljön el a
torlasz

magyar: királya a házat bőséggel megépíté... 
a tanító mellett a tanítónő ült... 
e napon a tflz elemészti a vetést... 
kéz kezet mos... 
levelet írok...Sth..

A k á z u s r a g o k  h a s z n á l a t a .

a/. A n o m i n a t i v u s z .
Amint láttuk, az alany a nominativuszban áll. Szófa

ja: főnév, melléknév, számnév, stb..Az alany rendszerint, 
amint ismeretes, az állítmány előtt áll; amint láttuk, a 
Jelző és az állítmány is a nominativuszban állanak,hanév
szók.

b/.A genitivuaz és a birtokviszony.
Előbb néhány észrevétel a sumér nyelv birtokos ese

tének szerkezetéről,Az alaktanban megemlítettük, hogy a 
tudomány tévesen egy csonka genitivuszragot tételez fel.

Ez azt Jelenti, hogy az -ak szerkezeti birtokcsrag 
bizonyos helyzetben elveszti a szóvégi mássalhangzóját, 
Megállapítottiik, hogy ez a feltevés lehetetlen, de nem is 
szükséges.Bemutattiik, hogy az ilyen szerkezeti összetéte
lekben, mint: En-lil-a /írva: en-lil-la/ nem genitivnszi 
szerkezetről van szó, amelyben az -a elem a csonka ge
nitivuszrag lenne, amelyik elvesztette a s ’.óvégi mással
hangzót, hanem olyan birtokos szerkezetről van szó,ahol s  
-a elem nan más, mint a 3.sz.sg.birtokosragjai

összehasonlítottuk ezt a lehetőséget a magyar megfe
lelőjével és bebizonyítottvik, hogy mindakét nyelvben u- 
gyanarról a szerkezetről van szó, amelyben még a birtokos 
személyrag is egyezik.



Tudjuk, hogy már a sumér összetétel: dumu-lugal = 
királyfi, birtokos szerkezeti összetétel, amelyben a 
diunu = fi, a régens, a lugal = király, pedig a rek- 
tum.A magyarban az azonos szerkezet áll előttünk; ki
rály- fi, fordított szórendben.

Ezek szerint a sumér genitivuszi szerkezet:
" é-dumu-lugall-AK-A •'
két genitivuszragból állana.Először a szabályose- 

lemből, másodszor a "csonka" elemből:
-AK-A.

Ifos, itt is megismétlem, hogy téved a sumerológia 
ennek a birtokos szerkezetnek a megítélésében* A sumér 
éppen olyan aglutiaáló nyelv, mint a magyar, tehát tin
csen szüksége a csonka genitivuszi szerkezetre, hanem 
ebben «b esetben is, mint minden további hasonló eset
ben, az -ak elem az eredeti genitivuszrag, az -a e- 
lem pedig a birtokos személyrag, 3.sz.egyesszám.

Most vizsgáljuk meg mégegyszer a fenti összefüg
gést: "é-dumu-lugal-AK-A”, amelyben a DUMU-LUGAL vi
szony már önmagában birtokos szerkezet: KIRÁLY-PI... 

így: dumu-^ugal

magyar: király-fi.
Most vegyük az egész szerkezetet: 

"é-dumu-lugal-AK-A"

magyar: királyfi-nAK házA,
A németnyelvű fordítása, Palkenstein szerint: das 

Haus des Sühnes des Königs = a király fiának háza, té
ves, mert ő, aki flektáló nyelvet beszél, csak kettős 
genitivuszi szerkezettel fordíthatja le, mig a magyar 
az eredeti fordítást adja, olyannyira, hogy még a bir
tokos szerkezet elemei is egyeznek!



v̂. -nk elem a KIRÁLYFI blrtolcrlsEonyát jelöli az e- 
I ' I i.n Ili Ló t/ir̂ '̂ yal szemben, az -a elem pedig TiaBzaadja 
rt II 1 r tok-vlHzonyt a tárgyról a birtokosnak*

i..i;i;iuk, tehát enneK az ös azé függésnek az alapján, ami 
H vmi.mI1 birtokos szerkezetnek felel meg, a többi lehetö- 
.. K hi /.onyító adatait.V.Ö.AN0R28.§28.lOO/2-ik oldalak. 
iiiii/m-i 1. é-^^nin-giz-zi-dA « Ning'.zzid háza..,

?. é-*^nin-giz-zi-dA-KA = ua,.
I /. a két összefüggés jellemzi arra, hogy a magyar e- 

r v é g l e g e s e n  megállapíthatjuk, hogy helyes-e a 
niiinftr nzövegek olvasása*

A'/ bIsó szerkezet tisztán birtokos-vissony, a második 
K' ti I 11vuszi és birtokosviszony.

Mindakét SEerkezet pontosan egyezik úgy a sumér, mint 
u magyar nyelT hasonló szerkezetének belső logikájával* 

Végezzük el, tehát az összehasonlításti
1. é-*^nin-giz-zi-dA 

"é-^nin-giz-zi-d-A"

magyarI Ningizzid ház-A
2. é-*^nin-gic-zi-dA-KA 

"é-^in-giz-zl-d- A K ^  '•

magyar: Hingizzid-nAK ház-A
Vegyük a következő összefüggéseket:
1.ra-gab-gú-eden-nA-Ke
2.gú-edennA-Ka
Elemezve: 1* "ra-gab-gú-eden-^AK-e

magyar; Gueden-nEK futó/-ja/
Ebben az esetben elmaradt a sumérban a birtokos sze-



mélyragy vagyis a csonka genitlvusznak nevezett elem,mert 
a szüSvégl -e az ismert alany-határozó,A fenti szerkezet 
nem használatos a magyarban, de pl. a finnben megvan: 

veli-n hattu = a fivémak kalap/-Ja/.
2. "gú-eden-AK-a"

/ \/ ♦
/
'l -*finn: veli-n hattu-ssa = a fivérnek kalap/-Já/ban,

A második esetben ugyanaz a helyzet, mint az első
ben, csak ebben az esetben az -a elem a lokativnszrag.

Az -n elem pedig a finn nyelv genitivuszragja. 
V.Ö.ANOR 28.§28.'{‘.bekezdés.
Vegyük ezt a szerkezetet: é-dingir-ra-na-ta,amelyben, 

állítólag szintén a csonka genitivuszragot láthatjuk....
Ebben az esetben sem lehet a csonka genitivuszról aziS) 

hisz mindakét esetben birtokos személyragot találunk. 
Elemezve; "é-dingir-A-ni-A-ta"

magyar: isten-E ház-Á-ban.
Írjuk le ezt smnér szerkezetet magyar sorrendben: 

"dingir-A-ni é-A-ta"

i  /
magyar; isten-E ház-Á-ban.

Mit látunk itt?Először: a birtokos személyragokat és 
semmiféle csonka genitivuszt.Másodszor: az összetett su
mér birtkoB személyrag: -A-ni, amelyről tudjuk, hogy min
denben egyezik a magyarnyelri ChÉ genitivuszi összeté- 
tallel, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a fenti su
mér összetételt -így kell lefordítani;

"é-dlngir-A-nl-A-ta"

magyar: isten-É-nek ház-A-ban.



LnhAt a nemzetközi siimerológla, amikor felté- 
imny ■ rmmérban egy csonka genitivuazrag van.Amit 

-•.•••h iMi i nnm más, mint a birtokoa személyrag, 3«9Z..
t'iriinyftiík erre a lehetöaégra a magyarnyelvi öaaze- 

int«n-K .. Azután azt Is látjuk, hogy a ou-
m -al elem, összetételbe a éppen az -a blrtokce:

I Y raggal, Fenitlvuazi funkoiöt tölt bel..
I r r f l l  kéaöhb..*
* fnntl összefüggések elemzésével bebizonyítottam a 

annak, hogy a aumérban nincs csonka geniti- 
ttiMs, .In nna la lehet, sőt nem is szükséges, hisz klfe- 
|xirii«iA birtokvisBony a birtokos személyragokkal ia,iclnt 
í.Aimnifik uralaltajl nyelvben is.

l.Annuk, tehát milyen szerkezet*k-k«l jelölhetjük a 
III I inkrintoajt úgy a sumérban, mint a magyarban kihangsú- 
ifoBTs, hogy a magyar összefüggések mindenben egyeznek a 
nuaérral, amiből világosan látható, hogy a magyar nyelv
• iihnn esetben ia egy ősi örökség birtokában van.

1.A természetes genitivusz.
.'luBî r En-lil = a szél ura/jelöletlen birtokviszony/ 
magyar .'kabátujj /jelöletlen birtokviszony/

2.A syntaktikus genitivusz.
.'lumér "é-dingir-A-ni-A-ta" /lásd:fent/ 
magyar:isten-£ hás-l-ban

3.A nyelvtani genitlTUSs.
:;umér a/.nimgir kalam-mA-K« = az ország hőse

b/.dumu-^nin-giz-zi-dA-EA = Ningizzidának fia 
magyar :király--nAK a fi-A

4.A hatványozott genitivusi.
:Ju«ér dumn-ki-ága-^nin-girsn-KA-Kene = Nlngirszn

szeretett gyermekei 
magyar:ez az ürlsten-nEE haragjá-nAK oatorA.

7.Ö.AHDR 28.§28. és Berrár,op.clt.132-ik oldal.



Berrár, dolgozatának 128-lk oldalán oly magabiztosan 
egyezteti a magyar birtokos Jelzők eredetét a finnugor, a 
kinai, héber, sémi, stb. nyelvekével, hogy ajánlom legyen 
szíves ezentúl a sumért is bevenni, mert a sumér nyelv i- 
gen nagy hatással volt, pl. & sémi nyelvekre...

A magyarnak viszont, a sumér nyelv az archaikus a- 
lakja...

További azt is állítja Berrár, hogy sem a Jelzőn,sem 
a Jelzett szén a"finnugor" korban nem volt viszonytJelölő 
elem.Azt is kihangsúlyozza, hogy ez a forma lehetett az 
általános a finnugor korban.Am, hogy a finnugor korban mi 
volt az általános helyzet, n e m  t u d j u  kINincs rá í- 
rott emlék, tehát nem tudjuk bizonyítani és csak semmit
mondó találgatásokkal, meg mindenfél* nyelvészeti bakkug- 
rásokkal igyekszünk az állítólagos finnugor alapnyelv lé
tezését bizonyítani..»

íme, a sumérban, sem a Jelzőft, sem a Jelzett szón,de 
sehol mégosak nyoma sincs a viszonyt Jel-ölő elemeknek: 

lu-gal = király / nagy-ember/ 
dumu-lugeű. = királyfi 
en-lil = Szélúr

magyar: ekevas, Szélúrfi, folyótorkolat, stb..
A mongolban: qajan köbegUn = király-fi, tehát szó sincs 
valami kizárólagos finnugoros sajátosságról, ebben az e- 
setben sem!

A sumér nyelv e sajátosságát örökölte minden bizony
nyal a vogul nyelv is, merthisz ez a lehetőség bizonyít- 
hatólldézzük Berrár egyik fontos megállapítását:"A magyar 
nyelvben azonban már legrégibb nyelvemlékeinktől fogva a 
birtokszó mindig visszautal a birtokosszóra a birtokos a»- 
mélyragokkalí..

Sumér: "é-'^geStin-an-AK-A 
--------

magyar: Gestinan-nAK ház-A
török: ev-in kapI-sI = háznak kapuja...



Tehát ebbea az esetben is ősi örökségről Tan sző; a 
iM*»K.v«r nyelv ősi aleikjában, a sumerban megtaláljuk az 1- 

bizonyítékokat: 
a numér ékírásos szövegek a magyar nyelv legesleg- 

nV.Ibb írott emlékei. ••
i' fenti összefüggés végérvényesen bizonyít ja,hogy a 

iiiiinf! rban nincs aemmlféle csonka genitivuszrag, hanem 
>1111 it annak tartanak minden esetbeu a birtokos személy
re^ a ? .3S,egyesszámban.

A birtokos rendszer szerkezeti felépítése ősi örök
li a  magyar nyelvben, a sumérnak mondott ősnyelv birto
kos Trendszerének sajátossága fejlődött tovább a magyar^ 
han. Tehát látható, szinte kézzelfo^ató bizonyíték, ami 
úKy^en megdöntl a finnugoros nyelvéssat szármastatáal iO- 
méletét és a légbőlkapott elképzeléseket!

Müst pedig vizsgáljxüc meg az említett -ni elemnek 
birtokos funkcióját, ami fontos, mert erre as elemre ve
zethető vlsasa az urálaltáji nyelvek közös -n geniti- 
TusBragja/ a magyar kivételével/.

A aumér nyelv -a-ni, harmadik személyŰ birtokos- 
ragjának második eleme: -ni, mert az első: -a,személy- 
néTmás, ragozva: birtokos személyrag.Amint már tudjuk,az 
egész összetétel, genitivuszi összetétel és egyesika ma
gyarnyelvi ÖTÉ elemmel.

Tehát, ha a sumérban azt mondjuk, hogy:lugal-a-nl » 
királya, akkor tudnunk kell, hogy a valóságban ezt mond
juk: király-övÉ, és nem azt, hogy* király-a...

Hogyan vélekedik, tehát Poebel a birtokos személy
ragok eredetéről a sxunérbanTV.ö.op.cit,2.fejezet,76-ikj 

"Die Urformen dér Possessivpronomina stellten 
zweifellos selbstandige ptj nönliche ?ürwörter 
in Genitivfunktion dar"...
Amint látjuk, Poebel érzi a valódi összefüggéseket, 

de nem vonja le belőlük a következményt.^n, minket sem
miféle meggondolás ne gátoljoB abban, hogy kiderítsük as



igazságo-t.
Tudjuk, hogy a siunór -a-ni összetétel, genitivuszl 

szerkezet, amelyben a -ni elem gyakorolja a genitivuszl 
.funkciót.Azt is tudjuk, hogy egyezik ez az elem a magyar- 
nyelvi övÉ összetétellel, ami szintén genitivuBzi szerke- 
zet«Poehelnek az egész összetétel; e g y  elem és úgy vé
li, hogy csak a birtokos személ3rragot jelöli; hogy genl- 
tivuszl funkciót gyakorol, csak Palkenstein érzi...

Sumén é-A-NI s háza...
szószerint: ház-O-é, a magyarban a v-hang hézaktöltó 

vagy a pronominálls elem...
Hasonló szerkesetet a mongolban is találunk: 

nőm inu = könyve...
BzÓBzer.: könyv Őré...A mongolban két elemből áll ez 

az összetétel.Először, az 1- = 6; másodszor, a -nu blr- 
tokosragból.Visszakövetkeztetve, a sumérnyelvi -ni elem a 
birtokos szerkezetekben mlndenestben a birtokos viszonyt 
jelöli.

Térjünk vissza a már megemlített aumér mondatra:
é-dinglr-ra-na-ta = Istene,vagy istenének házában 
"é-dIngir-A-ni-A-ta"/elem e zve/.
Amint már megtárgyaltuk, a fenti szerkezet magában- 

foglalja a -ni elem genitivuszl funkcióját és ennek kö
vetkezményeként kétfélekét>pen fordíthatjuk:

1. "é-dingir-AITI-A-ta"

■ V /
isten-E ház-Á-ban

2 l'é-dingir-A-ni-A-ta"

\iBten-É-nek ház-A-ban.
Palkenstein érzi ennek az elemnek genitivuszl funk

ció ját.Y.Ö. ANOR 28.§14/e.



fpry vélekedik: **Eine seltene Verfinderung des -a-ni
Possessivsuffixes liegt in Zyl B XVTI 21 vor; Zu 

pemé nin-A-NI mu-da-di-ám 
ir-dé lugalA-WI mu-da-gub-árn 

M'/rtnzGr,: a szolgáló úm'* 'fc. ;k oldalán áll, 
urá-nak oldalán a szolga megyen,..

Falkenstein, tehát látja ennek az elemnek genitivuszi 
runkcióját.Ennek a viszonynak számunkra való megállapítása 

fontos, mert, amint már említettem, erre az elemre 
irirípj vissza pl# a finn nyelv genitivuszrag ja.

Az -a-ni elemnek van a sumérban egy párhuzamos alak
ja, 3pedig; -a-e. Pl.: Ixigal-A-NI = királya /...övé/

lugal-A-E = ua, 
magyarban övé
mongolban inu = ua,.

Ezzel aztán világosan bebizonyítottuk, hogy a -ni e- 
lemnek genitivuszi funkciója van. Mint ilyent,a sumérbanis 
használJák: é-NT, és nem: é-A-NI = háza

lugal-NI, és nem; lugal-A-NI = királya...
Ebben az esetben a -ni elem birtokos személyragként 

ozerepel, mint pl.a kalmükben: gerlK = háza...
BefeJezé8Ül,v.ö.AlíCR 28.§14d.- 

Sumér é-^nin-gir-su-lugalA-FA-ta
átírva: éx^nii^-gir-su-lugal-A-NI-A-ta

magyari NingiraEu/-nak/,király-A-nak ház-A-ban.
MegJegyzés,Amint tudjuk, egyedUl csak a magyar nyelv ö- 

rö-költe a sumér nyelv -ak genitivuszragját, mint valódi 
esetragot.

A magyar nyelv birtokos szerkezete minden megnyilvánu
lásában ősi, sumér örökség...

Kiértékelve a fent bemutatott összefüggéseket a -ni e- 
lem funkcióját illetőleg, megállapíthatjuk, hogy valóban



kimutatható a /genitivuszl funkció.ia,
így, a suraér; ir-dé lupalA-NI zá mu-da-gub-ám

birtokos személyragf-
a genitivusz funkcióját<-------

gyakorló -ni elem, ebben és min
den hasonló pozícióban.A második esetben;

"é-'^nin-gir-su-lugal-A-NI-A-ta”

birtokos személyrag I.^ 
a genitivuszl elem <----
birtokos személyrag II.<-------------

és nem az állítólagos csonka genitivusz.
V.ö.magyar: ..,klrály-A-nak ház-Á-ban,

c/.Az akkuzativusz éa a tárgyas szerkezetek.
Megint felmerül a kérdés: van-e a sumérban determinált 

tárgy?Poebel nem ad választ erre a kérdésre,Palkenstein ki
tér a válaszadás elől, bár a gudeal nyelvjárás akkuzativu- 
szát ragtalannak tartja.Deimel úgy véli, hogy a sumérban az 
ismert -e elem - a rautatószócska - bizonyos helyzetben a 
tárgyat meghatározhatja.Jestin, a francia sumerológus,bizo
nyítja a tárgyragot a sumerban.

Dolgozatában, a Le vérbe sumérien/comr!lf;ment/,185. ol
dalon ezeket mondja:

á '/2/"En-te-me-na., .-ra ud nanáe nam-lu,?al LagaS'-gÉ'
mu-na-sum-ma"...
"A Entemena...lorsque la déesse Nanáe la royauté de
LagaS eut donné'*.,.
A lábjegyzetben/2/ ezt f'fzi hozzá; "Remarquer cet
exemple éclatant <i»accusatif en -e qul s»a,1oute
pour l*époque archa'íaue",..
Úgy vélekedem, hor;?/ a sumi5rban három, de valószínífleg 

négy lehetősége van a ragozott vagyis determinált akkuzatl- 
vusznak.



Először: a már Ismert -e elemmel
Másodszor: a harmadik személy birtokos személyragjvai, 

Miiiriyet tévesea a csonka genitlvusznak tart a sumerolö^la 
Harmadszor: a siimér nyelv "tárgyas" azemélyragjával,az 

I Minert -bl elemmel.
Az -e elem esetleges Összefüggéseit bemutattuk az a- 

IIIktanban.Ebben az esetben, az -a birtokos személyrag/ ur. 
Állítólagos csonka genitlvuszrag/ összefüggéséit vizsgáljuk 

amelyekben bizonyítható ennek az elemnek a tárgyat de- 
Lrrmináló funkciója.Kutatásainkhos azokat az összefüggéseket 
vttMBzük, cunelyeket Falkenstein, ANOR 28.§26b pont alatt ad. 

így: é-*^nin-glr-su-ka u-di-dé ba-gub =
Nlnglrszun^üc házát megosodálásra odaállította.
A birtokra utaló elemekt
é-*^nin-gir-sn-K-A.. .z Ninglrszunak háza.. •
Az -a elem, az állítólagos csonka genltlvusz, a va

lóságban birtokos személyrag, az az elem, amely ebben az e- 
iietben a tárgyat meghatározza.

A fenti mondatot, tehát nem úgy kell fordítani, hogy: 
Ninglrszunak háza, hanem: Ninglrszunak házát...Mert ebben as 
raetben a -k elem jelöli a birtokviszonyt, a® -a elem pe
dig a tárgyat determinálja.Ebben az esetben egy "bizonyos" 
házról van szó, Ningirszu házáról, az ó házáról...

így az .-a elem átveszi a determináns szerepét, úgy
mond, a tárgyeset ragjává válik.
Továbbá: lú é-'^nln-glr-su-KA / = -K-A/ In-dú-a = aki Nin- 
."irszu házát megépíté...

Ebben az esetben is az -a elem/az állítólagos caonka 
genitlvuszrag, a valóságban pedig a birtokos személyrag/, a 
h á z  szót, mint tárgyat meghatározza, mert nem valamilyen 
házról van szó, hanem Ningirszu házáról, tehát: ...aki Nln- 
f^irszu házát megépíté.

A következő szerkezetben hiányzik az -ak genitlvusz
rag, csak a birtokos személyrag / az állítólagos csonka t̂ e- 
nitivusz/ láthatót

lú é-an-nA in-dú-a = aki az ág házát rae#répft«í



Átírásban: ...é-an-A. Az é-an összetétel a jelö
letlen birtokviszonyt képviseli, a ragozott -a elem/az 
illltólagos csonka genitivusz/a tárgyat determinálja: a- 
ki az égi házat építé...

A következő szerkezet még világosabb; 
sig-nam-tar-r^ ®^®ü-§ub-ba ma-an-gál = a sors-tég- 
lát a téglavető formába helyezte... 
így; sig-nam-tar-_^,. ,= sors-téglát...
A következő szerkezet sem maradhat el: 
^nin-gÍ2-zi-dA»..mu-na-da-tu-tu = Ningizzidát 
hozzá betérni engedélyezé...
A következő összefüggésben már Palkenstein is az i- 

gazi egyezést mutatja bet
sag-allmm-A Im-ma-da-sl-ge = bikafejet azzal 
együtt felállíttatá...
Palkenstein bizonyltja egyben, hogy következtetés

ünk helyes. Az -a elem/az állítőlagos csonka génit1- 
Tuszrag, amely a valóságban nem más,mint a birtokosrag a 
harmadik szemlyben/ átveheti, vagyis gyakorolhatja a de- 
terminálást abban az esetben, ha a mondatszerkezet ezt 
me^ívánja.Ebben az esetben az -a elem a határozott 
tárgyat jelöli,Meg kell említeni, hogy az ige az ilyen •- 
setekben tranzitív, vagyis tárgyas.

Ezek után vizsgáljuk meg a -bi "tárgyas" személy
rag akkuzativuszl funkcióját,V.ö.ANOR 29,|80cl,
Sximér;
a-ab-ba-igi-nima-ta a-ab-ba-sig-ga-Sé gír-BÉ rau-na-kid = 
a felső tengertől az alsó tengerig kinyitá neki az utat 
dusu-BI mí-e nu-íla = a kosarat az asszonyok nem vivék 
í-gar-BI = egy perlést emiatt; imi-M = az agyagot 
inlm-BI tu-tu-da = adják át a jelentést arról.., 
temen-BI = az alapot; uS-BI = ua.,

A bemutatott összefüggések világosan bizonyítják a 
-BI elem tárgyat meghatározó funkcióját, ami természetes 
is, hisz két funkciója van még ezen kivül.Először, mint



■ i<?nionatrativum: lű-BI = az az ember; na-BA = ahhoz a szo- 
horhoz; u-BA = abban az időben,Másodszor, mint "tárgyas" 
;i7,emélynéTmá8.

Ennek az elemnek megfelelőjét a tungúz nyelvekben nu- 
Lathatjuk ki,A tárgyragok; -ba /-be,-b,-w,-m,stb,/.

Függetlenül a sumér összefüggésektől, a vogul tárgy- 
rag, az -m,mindenben egyezik a tungúz nyelvek megfelelő 
ölemével, tehát téves a finnugor nyelvészet raegállapítá- 
:;a, hogy ez az elem finnugor-indogermán ősrokonságot bi
zonyít.. .Ellenben, a tungúz összefüggés tagadhatatlan;mi
ért nem "finnugor" eredeti a tungúzok nyelve is?

Ha az indogermán-finnugor ősrokonságot annakidején - 
oly "kétségtelenül" bizonyította?...

Néhány összefüggés; mandzsú: moo be = fát/különírva/ 
gold: morém-BA = lovat, Stb,,

V.Ö.ANOR 29,§lo3.
Sumér: ^^^eren-BI ig-gal-Sé mu-dim = a cédrust nagy 

ajtőszárnyakká feldolgozta 
lú-má-gura-BI KA mu-na-keSda = a hajóst lekötelez

te neki azért...
A siunér nyelv ragtalan tárgyát ugyan\igy"határozat- 

lan"tárgynak nevezhetjük, mint bármelyik rokon nyelvben. 
Nos a magyarban is kimutatható a ragtalan tárgy. 
Berrár megemlíti, hogy ",,,egyes finnugor nyelvek

ben ma sincs tárgyrag".,.Idézi a chanti:
tam TŰT xördl = ezt a tüzet oltsd ki, egyezést.
A tatárban is megvan a ragtalan tárgy: 
bér AT satip aldik = egy lovat vettünk.
Tehát nem finnugor nyelvi sajátosság a ragtalan 

tárgy, hanem kimutatható több urálaltá,1i nyelvben is,ame
lyekben éppen olyan ősi örökség,mint a magyarban!

Sumér örökség...Lássunk néhány magyarnyelvi össze
függést :VÍZgyüjtő medencét épít..,

egész nap a TANÁCStartókkal vitatkozott 
SZÓLŐszedő..,Stb.,



Sumér: kisib ü-mi-ku = ha a pecsétet eltávolítod/ragtalan/ 
dusu-BI mí-e nu-íla = kosarat hordák az asszonyok 
sag-alinun-A im-ma-da-si-ge - a bika fe jet/v.ö . f ént/ 

A két utolsó példában látjuk a tárgy határozóit,ahogy 
már fent bemutattuk,
Sumér: u§ mu-gar = leraká az alanot/ ,1 előletlen/

gír mu-na-ni-gar = az utat törte oda neki...
Ugyanez a szó determinálva:

gír-BI ha-raa-gá-gá = elkészíti nekem az utat! 
V.Ö.ANOR 29.§104.97-ik oldal.
A magyarban, amint már idéztüki 
elmentem SZÉNA gyűjteni,.#
Befejezésül említsük meg, hogy úgy a sumérban,mint a 

magyarban a birtokos személyragok után nem jelöljük a tár
gyat.
Sumér: ama-mu ma-NU ga-na-túm = anyám,álmoM néked elmon

dom
u temen-MÜ ma-si-ge-na = azon a napon majd,amikor

az alapoM lerakod...
A második személyben:
nam-mafe-ZU pa-e-í-íb = ragyogtasd nagyságo^...
V.ö.Jestin,VS/complément/,36-ik oldal.

d/.D a t i v u s z i  s z e r k e z e t e k .
V.Ö.ANOR 28/29,§29 és 104.
A sumérban, amint tudjuk, a -ra elemmel jelöljük a 

a dativuszi viszonyt, mint névszórag; az igeragozásnál az 
-na- belragct használjuk.Föltételezhető még, hogy a már 
ismert -ni elem az -a-ni birtokos személyrag összeté
telében szintén dativuszi funkciót is gyakorol.

A sumér -ra esetragot minden funkciójában örökölte 
a magyar nyelv,I^azi irányraggá vált s nincs még egy u- 
rálaltáji nyelv, amelyben annyira eleven elem lenne, mint 
a magyarban.



Neg kell említeni, hogy ez az elem a magyarban as 1- 
gekötől funkolójában le Ismeretes, a mint Ilyen szintén a 
sumér datlTuszl elemre vezethetó Tlsssar

Legősibb Ismert alakja ennek az elemnek a REÁ ragy a 
REX összetétel, amelyet régi nyelvemlékeinkben önálló eaS- 
ként használtak,
Sumér* en *^nln-gir-su-RA igi mu-nl-du-ám =
3zÓ3zeriat; Ningirszu nr-RA emelte oda a azemát 
magyar: Péter azabadjá-RA bocaájtotta a lorat.

Az ismert régi magyar nyelverniékből,lo55 évbőli 
"feheruuaru REa meneh hodu utu REa"...
V.ö,Berrár,op.olt.99A02-ik oldalak.
Mint valódi részeshatározó:

a bikát a város szárná-RA hagyom: 
igen fontos: 

magyar: azámom-RA = nekem 
sumér: gá-RA = nekem!

számod-RA = neked 
sumér: za-RA = neked! Stb,.
Sumér: lugal-ba-gará-RA = dem König des Bagara 
magyar; a bagara-1 király szárná-RA 
sumért lú-é-dú-a-RA = a ház építője számá-RA 
magyar: Péternek haszná-RA vált a pihenés 

a közösség kárá-RA rae^ 
apjá-RA hasonlít 

sumér: dumu-’̂ en-lil-lá-RA = Enlil fia számá-RA 
ur-sag-kal-ga-^en-lil-lá-RA =

Enlil hatalmas hőse számá-RA.
Berrári "...ha a cselekvéa személy felé irányul, ez ál
talában hatást is fejt ki erre a személyre"...
A magyarban, ablativaszi funkciójábani

osak ne gondolj semmi rosszat felebarátod-RA 
lokatlvuszi funkciójábani

as istennek igéreté-RE nem kételkedik vala



sumért an-RA ^en-lil Im-ma-til-ús = An mellett Enlil ült
ott.

A magyarban, azublativuszi funkciójában: 
fejé-RE tette a kalapját 

Kint időhatározót öt Órá-RA 
latiTuszi funkciójában:

nyltra T a n n a k  a z  egek a  bemenés-re.
Említettük, hogy ez az elem megvan a magyarban Ige- 

köt6i funkciójában isi RÁ-adjRA-bíz;RÁ-ér;RÁ-kapíRÍ-néz, 
A mondatban: add RÁ. ar-RA a lány-RA a kabátot, mert hi

deg van,
RÁ-áll a nyelve a hazugság-RA.

A népdalban: csütörtökön virradó-RA
RÁ-akadtan egy pajcsikö-RA 
felpattantam a hátá-RA 
8 bevágtattam Past-Budá-RA...

A aumér örökség abban as esetben is szembeötló,any- 
nyira ssambaötló, hogy csak csodálkozunk a nemzetközi t^ 
domáay rosa*BÍndalatán.. •

e/.A sumér dativusBi belrag: -na- 
y.ö.AFOR 28/29.é58>6o,104.
Osszatétal a 3.sz.sg. -n- személyi belrag- és a da- 

tÍT-lokatiT belrag -a- -bői.Egyezik a na- Igekötóvel^ 
mellyal együtt ősalakja a magyarnyelvi -R^Ak /-REk/ da- 
tiTOSEl esetragnak.

Hint esetrag:
tegnap vattam apám-NAk egy újságot 
tagnap küldtem apám-NAk egy újságot 
barátJá-IAk sok pénzeal tartozik 

Most láaavk, a sumér OssBefttggéseket:
*^*gnsa In mn-FA-gub-a-ni «

a trénnst, amit NEki valaki felállított



8ub mu-NA-rá a az imát NXkl elhosá... 
ama-mu ma-mu ga-FA-ttám »

anyám-NAk álmom elmondom/esetrag/ 
mu-NA-mi-tu = elhozd ITEki oda... 
sizkxir-sizlrar mu-NA-lié » elmondja NEkl az imákat 
gú-dé~a In-ó-dú-a-ka nam-ti-il mu-NA-aí «
Cudeá-KAk, a ház építöjá-BEfc, életet adott/esetrag/,

f/.A BTmér tenninatiTOBg magyar megfelelflje.
T.Ö.AHOR 28/29.2o9/211-2o5/2o6-ik oldalak.
Az alaktanban megtárgyaltok enoek az elemnek az Bsz- 

seerUggáeeit ée eredetét:
-íé / -efie, -eS, -ág, -aS/.
Mutaeauk b« mégeg^/^ezer a hangtani fejlődést:
1. eSe >  e5* Ssá = -hez»-hoz,-hö2 
7 .6«a caeremisw ctígfelelő elemet...
2, eáe J>»Se -> 3é Jé = magyar -jé,-Já; S >-J. 
Mintákét esetben, mindakét elem tiszta esetrag alla-

ti-raazi és tranazlativuazi funkcióval, ami mindenben e- 
gyezik a sumér nyelv terminativuszi elemének funkciójá
val vagyia a rnagyamyelvi elemek archaikua alakja a aumér 
elem, átesve a bemutatóit változáaokoii.

Most pedib figyeljük meg az elem funkcióját: 
é-libir-ra-A§ rá-zu-a ba-gin = a régi ház~hOZ

imádkozva méné..*
A azóvégi vokális eltűnését,v.ö.AKOR 28.§lo.4.d.,
A második hangváltozás összefüggései: 
alam-na ka- ht im-ma-dib = a kőszobor azájába tette 
á-MI-ni-SÉ gin-a-ni = ahogy a szobájába ment 
am-SÉ igi il-la-dam = aki a vadbik'" <hOZ emeli a

8 zemét■••
é-mar-uru-SÉ mu-na-dim = /az aranyat/ tegezZÉ

feldolgozta neki.
Magyar: "istené-JÉ imádkozott”



"a király ót a fogoly Őrizóje-JÉ tette"
"a király szolgá-JÁ vált"
"menj hoz-JÁ"
"menj hoz-zá"; zj zz, Stb...

g/,A sumér ablatiTinsztrxunentális viazony,
V.Ö.ANOR 29,§lo9,

Sumér: kur-knr-TA é-a = aki a külországból származik 
u m - T A  im-ta-é = eltávolítá őket a városból 
dub-TA hé-em-ta-gar = el kell távolítani a

tábláról
ki-mafl-TA ní-bé mu-na-ab-pá =

Kimásból magához hívatta 
me-lnh-ha-TA mu-na-peS-e =

Meluhhától kiszélesedik neki 
magyar: Péter, apJá-TÓL örökölte a házat 

hazáJá-TÓL távol élt 
a fá-TÓL nem látja az erdőt 
annyira fél a kisértet-TŐL 
TŐLünk kapta a könyvet.

Időhatározói viszony.
Sumér:
á-n-da-dl5-TA mu-dn = egy munkamenetben csinálta 
u-ul-li-a-TA numun-i-a-TA =

a régi idők ÓTA,a mag kikelte ÓTA 
magyar: barátom három hét ÓTA nem láttam 

tegnap ÓTA elveszett 
havonTA kapja a fizetését 
kezdetTŐL fogva tudtam,Stb,,

Lokativuszi viszony: 
sumér:
mu-ni é-dingir-ra-na-TA dug-ta hé-em-ta-gar = 
istenének házában előkeli távolítani a tábláról



hur-sag-bar3iba-TA gu-dé-a nom-tí mu-na-si = 
Barsib-hegyaégben..• 

magyar: az ajtó mögöTT kell állnia 
erdő melleTT nem jó lakni 
benT a házban. Stb.,

Berrár szerint/v.ö.op.cit,/finnugor eredeti ez az e- 
lem-ünk.A vogulban, pl,valóságos oaetrag; ipi-T = bölcső
ben, vagy erj— tX = énekben; a sumérban:

hur-sag-bar-áiba-TA = Barsiba hegységben 
a török-tatár nyelvekben széliében elterjedt eset

rag, pl, a törökben: bas-TA = fejben...
Mindenképpen vissza kell utasítani Berrár, de az e- 

gész finnugor nyelvészet e tudománytalan megállapítását!
A társhatározói viszony.V.ö,ANOR 29.§108,

Siunér:
en-ki-DA é-an-gur-ra-ka áá mu-dí-nl-íb-kú3-ú =
Snkivel érintkezik az Eangurában 
ni lugal-bi-DA Sá-kúS-kú3u-dam = királyukkal 

mindent megtárgyalnak 
gú-dé-a-a-DA en^nin-gir-su-ra mu-na-da-2u-ge-e3 = 
Gudeával Hingirszu úrhoz mennek.

Magyar:
Péter családos-TU, vagy családos-TUL elutazott 
a gyermek ruhás-TU, vagy ruhás-TÓL a vízbe esett 
Pál, barátjával együTT meglátogatta őket 
a "fiúk és a lányok együTT mennek az iskolába..Stb.,

h/,A l o k a t l v u s z i  v i s z o n y .
V.Ö.ANOR 29.1105. Az elem: -a /i^ -e/
Jelentéstanai "valamiben lenni"...

és "valamibe bemenni"...
Sumérban, a kérdésre! hová? 
é-ki-né-A ki-ní-te-é-a-bA = a hálóházába, a ház 

legazörnyflbb helyére



ő-ldí-aB-Beb-bA = Ekuánzeb jébe.. • 
é-ní-ga-ra-nA = kincses házába.., 
gíp-A B mögÉ /!/
igi-Su-ga-lam-ma-kA = Sugalam előtt... 
giS-A mu-"gub-gub = a fákhoz lépett 
za-bA = -hoz; sag-bi-A = előttrStb.. 

Magyar: mondd, hovA /hovA/ vitted a könyvein? 
a gyerekek jöjjenek hazA 
hatalmának alÁ rendelte magát 
hozd odA hozzánk barátod is 
ajtaja elÉ állította a kocsit 
estefelé eljövök hozzátok.

Figyeljük meg a következő összefüggéseket! 
sumér é-A lugal-bi im-ma-gin

r
magyar hás-bA király-a be-aén-e,..

Ennek következményeként: 
izi-A bí-si-si 
tfíz-bE dugta 
^-ni-ga-bi-A

/
1.kincses ház-á-bAn
2.kincses ház-á-bA* /nyelvjárásban/ 

ki-ná-bA
ágyá-bAn 
ka-A 
száJ-bA 
sag-gÁ 
fej-bE 

íu-bA, tkpn "Su-bi-A«
1, kezé-bEn
2. kezé-bE»/nyelvj,/



uru-kú-gA .flogeoajBÍ :TVí ,5 í;’
:.6í?.CÍ

2.a szent váygjs-bA*.§,^ag.
Amint az alaktanljj,gyfzjfj^j^éiieífj^íigf eJ.»on^4ak;| a ma

gyarnyelvi -b9^»be. eiT’V r  . prononiinálie 
elem és az -a lokatiruszra^ ÖSAzetételére megy vissza.A 
későbbi fejlődés folyamán az IneaneiTUBEi funkciója él- 
homály osxtlt és velvette az -n lokatiTuszragot.Am, ebben 
az esetben ia öríikaéífről yan b z ő * ^ -  ̂ y -__L.jÍ

i/«A közvetlen közelség lokativuszi Tiezonya.
V.ö vAIOH Az -eiítmé í -•
Jelentéstana: -nál,-on}mellett;közelébeii/-be 

Sumért é-E imMui-da « já'tiáahoz odaállította 
ház-hO odaállította 

, . i é-B ba-aá'-^'u -
-ív:, há»-hO szóloftt'  ̂ .BÉscri

im-ma-gin ’ 
báE-hO méné

ki-sikllr^ bí-mú «= tiszta helyre Oltett* 
mintt feJi-hB^iemelte a kezét

me-E fiu-ai im-oa-sA b az isteni erőt rendbehozta 
isteni erő-kö keaéW^./szószerint/.

Péter idE tett* a könyvét
a 16 arrafelE futott
a kosarat telE szedte almával, Stb.,

A t a g a d á s  v i s z o n y a ,
V,ö,Poebel,op,QÍt.é635,

1.A sumér vu- eleny ipint előrag.
kua-bi In HTI-ba-/n-/da-b-karr-e 
halait senki NE vegye el tőle

2,A sumér tiltó előragt na-r ,V,Ö,ANOR 28,§78.
Su NA-ni-ba-re
NE engedjék őt ott szabadon
igi NA-Si-bar-re
NE tekintsen rá/szószer,iNE emelJe fel a szemét/



lú ITA-gub s ó, líE taposson.
3.V.ö.Delmel, Sg .§38.: 79,8 nam /tagadászó/ 

magyar nem.
Pétert két hónapja nem láttam
nem kaptam meg a megígért könyvet, Stb..

A z  I g e r a g o z á s  r e n d s g e r * .

Az alaktanban bemutattok az Igeragoeás fejlődését a 
sunértól a magyar nyelvig.

Mindenesetre ki kell hangsúlyozni, hogy az indoger- 
nánnak mondott nyelvek igeragosásának rendszere nem mér
tékadó a s\imér, a magyar és az ixrálaltáji nyelvek igera
gozási rendszerének megfejtésénél.Azt is figyelembe kell 
venni, hogy a sumér nyelv megfejtői egytól-egyig valami- 
lyeo flektáló nyelvet beszéltek és így a flektáló nyelv 
rendszere hatására gondolkodtak és önkéntelenül is "In- 
dogermán" elemeket vittek bele megfejtésükbs.

Amint az alaktani összefüggések megtárgyalásánállát< 
tűk, a sumérnyelvi ragozási el6rag/Konjugationsprafix/-x 
fontos szerepet játszik az igeragozás rendszerében.

A transltiv és az intranzitív igék
praes ens-futurum-a.

V.Ö.ANOR 28.é49.
Csak a harmadik személy összefüggéseit tárgyaljuk;a 

többi személy sumér összefüggéseit kevesebb példával tud
juk alátámasztani.

1. igl na-Si-bar-re
átírva: "igi u-I-Si-bar-S"

«

magyart szemét ne emel-^£ fel hozzá



Mielőtt tovább meí^yek, megválaszolom azt a jogos kér
dést, amely az NB olvasóban felmerült a fenti sumér mondat 
üie^izsgálása után.

í̂ i maradt meg ebből a kifejezésből a mai maíryar nyelv 
birtokában?

A válasz; megmaradt minden epyes eleme!
A mai magyar nyelvben,- hangváltozással - a szerk^;- 

zetében pedig pozicióváltozáasal.megmaradtak ezek az ele
mek. Vegyük mégegyszer;

igi na-Si-bar-re...
Szabadon fordítva; szemét ne emelje fel hozzá,
A következőket tisztázzuk; az igeragozási í- elem,a 

na- tagadóelörag a-vokálisában lappang, a tudomány megál
lapítása szerint, tehát átírva: 

igl na-i-Si-bar-e 
Az első írásmód az ékírás szótagolása, a második mód 

pedig a nyelvtani, a tudomány megállapítása szerint.
Joggal állíthatjuk, hogy ez a kifejezés "nem" lehet a 

magyar nyelv ősibb alakja, mert semmi magyaros sincs ba>- 
nelÁm, vizsgáljuk meg az egészet: 

igl = szem
ügye-1, ügye-lő, stl>,,tehát: ügye-1 = szeme-1 
na = ne, nem, nincs
1- a az igeragozási elem;/atóraggá lesz,v.ö.lent 
Si s terminativuszi belrag: -hez, -jé,-já, stb., 
bar = fel /hangváltozáasal: bar J>- fel/
-e ts ő, személynévmás 3*sz,sg.
Most helyettesítsük az ősi elemeket az igealakban az 

új hangszerelésŰ elemekkel, merthisz ötezerév hosszú idő: 
igi na-i-5i-bar-s 

szem ne jé fel-j-e 
azaz szem ne jó-fél-j-e 
azaz szemét ne emel-j-e fal hoz-jál 
Mi történt? Az igeragozási elem, az i-, helyet vál

toztatott és az -e személyraggal egy szótaggá lesz,mint a 
tárgyasragozás jele maradt meg.



í^ost nedlg folytassuk összehasonlításainkat.
2.
átírva:

magyar:
3.
átírva:

lu nam-mi-?ul-e 
"lú na-l-bl-fful-Q"

\ X .  —

senki ne rombol-ja le
uru mu-na-ku-ge 
”uru mu-l-na-kúg-e”

\  \

magyar: a varost meg-tlsztit-ja neki 
4, mu-na-slkll-e
átírva: "mu-l-na-slkll-e"

/ V /meg-tlsztít-ja neki 
lú nu-kúr-re 
"lú nu-i-kúr-e"

magyar
5.
átírva:

magyar: senki nem távolít-ja el
6.
átírva:

magyar:
7.
átírva:

magyar:
8.
átírvat

Im-ml-da
"1-bl-da-e"

be-állít-ja 
Im-ma-bé 
"l-ba-be--*

fel-sBÓlít-ja
hé-knra
■ha-l-lnira-a"

\imagjari la-vághat-Ja



9.
átírva:

hé-pa-dé
"he-i-pa-de-e"

mafíyar: ki-mondhat-ja, Stb*.
A helyetváltoztatott i- igeragozási elem, mint utó

rag felszívja magába az utána következő személyragot.
1.
átírva:

magyar:
2.
átírva;

magyar;

átírva:

map:yar;
4.
átírva;

magyar:
5.
átírva:

6.
átírva:

magyar:

gu ira-ma-gur-re 
"gú i-ba-gur-e"

be-gyüjt-i 
mu-dú-e 
'•mu-i-dú-e "

meg-épít-i
hé-tile
"he-i-til-e" de: "he-i-til-e"

megsemmisíthet—1 
mu-da-dé 
"mu-i-da-de-e"

el-pu8ztíthat-ja

ki-önt-i veled 
i-bila-bi mu-dú

"mu-i-du-e"

meg-éget-i 
Su mu-gld-dé 
"3u mu-i-gld-de-e"/ V
meg-figyel-i



7• lú nu-zi-zl
átírva: "lú nu-l-zl-zl-e"

magyar: senki nem tép-1 ki
8. hé-zu-za

átírva: "he-l-zu-zu-e"

magyar: fel-lsmerhet-1
Az alaktanban bemutattuk, hogy a praesens-futurum a* 

Icücja a következő rends^r alapján vezethető let 
"I-lal-B >. lal-I-E"

Az Igeragozási í- elemAonjugatÍOBflpraefix/a ma- 
gjBT nyelvben utóraggá válUt ás az igető után szuffigál- 
va, a személyraggal együtt a paresens-futuroB-ot Jelöli, 

A praesns-futumm rendszere, tehát:
I. ♦lal-I-E 

tuígjmrt xzx-J-B >• zxx-JB
illeszkedéssel: xxx-JA

II. ““lal-I-E

magyar: xxx-I
Alkalmazzuk meglátásunk tényét a lát igénk ragozá

sánál : lát-O-m 
lát-O-d
lát-J-A, d-e: lát-I 

A változás valószíntr menete: 
sumér; "I-lal-E >  lal-I-E"
magyar: én/-m/lát-0-»-» <T *lát-I-A én/-m/

te/-d/lát-0-»-» -C lát-I-A te/-d/ 
ő/-»/lát-I-A -< lát-I-A ő 

A személyrag mind a három személyben - a vokális - 
egybeesett az utóragozott igeragozási elemmel,később ra
gé zódtak a tárgyas ragozás személyragjai a szóelejéről.



' niit 1 inauk az alanyiragozás ö j s zefüp'Kénp 111 
lát-O-k 
lát-*-az 
lat-’-* ; stb..

Kbbnn az esetben eltűnt az igeragozási elem, ónak n 
"hii'i ;;r.tímfUybnn maradt meg.Kindebből az következ 1 k,horv 
(ii/iKV'»rhan, lírenls van tárgyat .ielölő elem a tárgyao-rnf/o 

vafryis egyedül csak a harmadik személyben mutnt 
hu L('t ki, ahol egybeesett a s zemélyragffal.

A'/, alanyiragozásban, egyes igealakokban a má;;oii i 
.ii'.«!m<*iyben ia kimutatható az igeragozási elemiYesztEíiz..

Az igeragozási elem eltűnése a harmadik személybu 
íiutnér összefüggésekkel is érzékeltethető:

1. bí-tag
átírva: "bl-I-tag"

\maf^ar: érint-^ = érint
2. mu-gub

átírva: "mu-I-gub"

magyar; oda-lép-0 = odalép.

A tranzitiv és az intranzitív ige praeteritum-a.
Ügy vélem, hogy - ahogyan már az alaktanban megeni' 

lítettem - a magyar nyelv praeterituma a praesensfuturui 
alakjából fejlődött ki úgy, hogy az utóraggá vált ig«ra' 
gozási elem kontrahálódott az utána következő ősibb M7,«f 
mélyragokkal mindegyik személyben - vokálisok, mint őnlb 
személyragok, eltűntek a magyarban, felszívta őket nz l 
geragozási elem, a vokálisokból álló tárgyragokkal ĉ ŷiiti 
A rendszer ugyanaz:



"I-lal-E >  lal-I-E” 
én/-in/ néz-É 
te/-d/ néz-É 
ő néz-é
én/-m/ lAt-i >  lát-Á-m 
te/-d/ lát-il >  lát-Á-d 
ő lát-Á >  lát-Á 

Hasonlítsuk össze a praesensfuturum alakjával:
6 lát-I-A>»lát-JA...

Rekonsztruáljuk a valószínű alakját ennek a rendszer
nek: "néz-I-B-E'* 
igeragozási elem<---- 1
a tárgyrag 4----
a személyrag ^

Nézetem szerint a lappangó tárgyrag nem más, mint az 
ismert - e - mutatószócska, amely a praesensfutununban, a 
tárgyasragozás jelen-jövó idejŰ alakjában is feltételez- 
hetó, mint lappangó elem, egybeesve a környező vokálisok- 
kal.Lássuk a sumér összefüggést: 

mu-dú-e 
átírva: "mu-i-dú-e"

meg-épít-É
Világosan látjuk az igeragozási elem és a személyrag 

kontrakcióját; hogy mikor csatlakozott a lappangó tárgyrag» 
amely az - e - mutató elemre menne vissza, a többi elemhez 
és, hogy mikor következett be a hangzóösszevonás,nem tud
ni.A jövő kutatása hozza meg majd erre is a választ, mint 
megannyi kérdéré...

r-'ost vegyünk egy olyan sumer ip:ealakot, amely szóvégi 
vokálisában a sumerológia a lappangó szem'lyraííot l'H.ia.

Külsőleg semmi különbbség a jelen-jövőidő és a nrae- 
teritum - a közelmúlt - alakja között.



VégezzUk el az összehasonlítást:
.jumî r I. 
/Hírva;

inaj/yar:
II.

íítírva:

im-mi-da / praesens-futurum / 
"I-bl-da-E"

be-állít-JA
im-mi-da
"I-bl-da-E"

a/'var: be-állít-Á
Az első összefüggésben az igeragozási elemet és a sze- 

III''J V rafcot lát.iuk - ebben az összetételben benne kell lenni 
a fcltételpzett tárgyra utaló elemnek le.

A második összefüggésben pedig a két elem hangzóöasze— 
vcn usííal,a magyarban,tovább fejlődött alakját, amelyben u- 
"vancsak a lappangó tárgyra utaló elemet is feltételezhet- 
,iiik. í‘inden bizonnyal közel járunk az igazsághoz, ha ennek a-
i ii .ián megállapítjuk, hogy á különbbség a praesensfuturum és 
a [iraeteritum között inkább hangtani, mint alaktani kérdés. 
(\ry vélem, hogy a sumerban az igeragozási elemet hangnyú- 
1 Issál ejtették, ami a praeteritura tulajdonsága lenneaprae- 
Liensfuturuminal szemben.Elfogadható, hogy ez a hangnyúlás e- 
redményezte a nrae téri túrában a hangzóösszevonást, - mármint 
a magyarban,T'Ost l;>ssuk a rendszert;

I. I-lal-E .‘*‘]al-I-E = nraesensfuturum 
magyar: xxx-J-E = xxx-JE, xxx-JA

II. I-lal-E >" *lal-I-E = praeteritum 
magyar: xxx-T-e =. xxx-é, xxx-á

Vegyünk egy olyan magyar igealakot, amely egyben tran- 
sitiv és Intransltiv.
A tárgyasragozás: én/-m/ merít-É >  merít-J->m 

te/-d/ merít-É ^  merít-É-d 
ő raerít-K ^  merít-É. Stb..



az alanyirarozás: én/-k/ merít-' >■ morí
te/-l/ merít-'K ^  merít-K-1

nerít-E merit-e. Jtb,.
Vizsgál iunk mep- n'^hány sun̂ r̂ ösa?;ef’-P:‘’̂'-st: 

u rn Tnu-na-kú-srE 
átírva; "uru rnu-f~na-Vi;/y-E"

magyar: a várost meg-t.i sztít-JA neki t̂' r ‘■̂va.s rn í̂o ?A s 
,Íelen-,iövőid6

magyar: a várost meg-tisztít-Á neki

Továbbá: bí-dú
»bi-I-du-E”

i

alanyiragozás 
praeteri tun

A /

be-éoít-É
mu-dú
"mu-í-du-E”

meg-énít-É 
í-dú mu-dú
"í-du-E” «mu-í-du-E”V
vált-Á

\ /
meg-vált-Á

Következtetésünk helyességét bi7onyíthat,iuk a tárgyas
ragozás többesének 2.sz.-beni összefüggéseivel.

Vegyük az ismert sumér igetinust:
"I-lal-E j^lal-I-E" 

magyar: lát-J-Á-tok
A -J- a szuffigáit igeragozási elem, az -á- elemben,ám 

minden bizonnyal a tárgyra utaló elem ^  lappang.

/x/téves; helyesen; tárgyasragozás



Ugyanezt látjtüc a harmadik személyben Ist 
lát-J-Á-k / -< *lát-I-A-A-k / 

vagy: kér-J-É-k / C  *kér-I-E-E-k/...
A praeterltum: kér-É-k = hangzóösszevonás az i-

Keragozásl elem nyúlá3án€üc hatása alatt,
Serrár,op.clt.24-lk oldalán, megemlíti, hogy az 6s- 

ma^yar praeteritiimjel5 lehetett és, hogy kétségtele
nül egy finnugor igenévkézőre megy vissza...

A magyar nyelv praeteritumjele a sumér tempuszképző- 
re, az í- igeragozási elemre megy vissza, amely pozici- 
(Wáltozással utóraggá lett, mint a felszólítómód szerke- 
zotében,Föltételezhető, hogy ez az elem a sumérban hang
nyúlással Jelölte a praetéritumot, a Jelenidőhöz viszo
nyítva. ,,

A sumér praesenafuturum Jelölésére ajánlanám a kö
ve tkezö írásmódotI

im-mi-da = hangszerelvet la -a i -d i  = beállítja
A praeterltum Jelölésére pedigt
im-mi-da = hangszerelvet la-m i-dá s beállítá.
Ez a Jelölésmód azt Jelenti, hogy a praesensfuturum- 

ban az igeragozási elem - a tempuszképző - az i- rövid 
hang, praeteritumban pedig az 1- nyúlással,tehát hosz- 
g*ú hangként a praeteritumi viszonyt' Jelöli,

A sEÓvégl magánhangEÓ - ebben az esetben: -i, magá- 
bafoglalja az esetleges szóvégi vokálist, a személyragot, 
a tárgyragot, ba az ige tranzitív...

A sumér l m o k  nem Jelölte e finom hangtani differen- 
oiákat, mert nem Jelölhette, a magyar nyelvvel való ösz- 
nzehasonlítás pedig megköveteli ezt a megktllönbbözt'^tést, 

A szóvégi vokális sumér-magyar problémája egy külön 
fojezetet érdemel, de úgy vélem, hogy e tanmlmány keretén 
belől egyelőre csak érintem a kérdést, a Jövő kutatás kö- 
Lflesaége les* erre a kérdésre is megadni a végső választ.



Az Igekötfik - praeflxumok - szerkezete.
A magyar nyelv az egyetlen előragozó nyelr az urál

ii táji nyelvterületen.
A sumér-magyar genetikai azonosság ellenzői,a töb

bek között, azza] ia érvelnek, hOí?y "'hogyan hasonlítha
tunk öss7;e agy olyan praefixáló nyelvet, mint a sumér,o-

II

lyan nem előragozó nyelvekkel, mint a finn, Togul, stb.*
Közben elhallgatják, hogy a magyar nyelv igerendjé

nek egyik legjellemzőbb sajátossága éppen az előragozás 
tányelTehát tiloa összehasonlítani, pl.a vogul nyelvet a 
auinérral, mert a sumer nyelv előragozó, a vogul meg nem, 
de nem tiloa összehasonlítani az előragoaó magyar nyel
vet a nem előragozó vogul nyelvvel...

E sorok írója nem érti ezt a logikát...
Berrár, idézett munkájában még említést sem tesz az 

igekötők eaetlegea "finnugor" eredetéről!
Ami természetes tőle, mert a magyar nyelv e sajátoa* 

gága nem erőszakolható bele semmiféle finnugoros elkép
zelésbe. . .Há, tehát a nem előragozó finn nyelvet nem ha
sonlíthatjuk össze a sumérral, mert az előragoz,akkor ám 
inkább összehasonlítható a magyar nyelvvel, hisz a ma
gyar nyelvis előragoz annyira, hogy előragjainak nagy ré
sze sumér eredetre vezethető vissza!

Ez alkalommal csak a magyarnyelvi meg- igekötő e- 
gyezését tárgyaljuk; amint az alaktanban bemutattuk,táj
szólásban az egyszeri alakja is megvan,Pl.: me-hal.

Nyelvemlékeinkben különírják, bár nam általános ez 
a módszert

í magara, az MEŐgh holtt kiralra íí feőlségére...
A sumér összefüggések!
MU-sar = MEgírá; MU-gar = MEgülepede; MU-dúb = MEg- 

veré; MU-ni-bal = MEgváJá ott; Mu-mú = NEgnöveszté; 
MU-na-dú = MEgüarancsolá neki: stb..
V.ö.a különbbség; I-gar = iilepede

WU-gar = MEgülepede..,



Végacó és Té^Bvetkeztetés,

Dr Yarga Zslgmond 8za'7ai/op.olt.376-lk oldal/t
**A stimlr ayelTuek as urálaltáji nyelrcsaládba yalő be- 

letartozását blsonyítja ae alaktani egyezések csaknem min
ién réssletra kiterjedd hatalnas sorozata,MegállapíthatJuk, 
hn^y az egyesések mezejés, melyek a rokonságot Igazolják,ez 
■I rész a legdöntőbb,mert Itt léhet a két flJrelT kozott a lay- 
kHvéabbé kölcsönsésekre, egymás kölcsönös befolyására gon— 
- l o l n l " . . .

Meggyőződésem szerint, a sumér nyelT nem tartozik az 
i-rnl í tett nyelTcsaládba.A sumér nyelT az említett nyelrek ő- 
nlhb alakJa.Ebből az ősibb alakból fejlődtek ki as nrál-al- 
tAJlnak mondott nyelvek, leválva a aumémak mondott ősnyelT 
laniéri^l, örökölve a ssókincB és ae alaktani - sserkesetl - 

rendszerét.A Isrálás után - as évezredek folyaán - az 
f’mJÍtett nyelvek tovább fejlődtek, de a nyelr szerkesete lá- 
iiyegében ugyanaz maradt; a szerkezeti elemek elvesstették a 
jnl «*nté0üket, de funkciójuk megmaradt a mai &apif as urál
altá j inak mondott nyelvek szerkesetében.

E ‘sorok Író ja meggyősődStt orról, hogy a magyar nyelv, 
A nép nyelve, a siiciérnak mondott nyelv egyeneaági örököse.

A "magyar" nyelvről váltak le úgy az uráli, nlnt az al- 
tAjl nyelvek. A mai magyar nyelv, tehát a sumér nyelv m o d e m  
rAltozata - az urálaltáji nyelvek ennek a sumár-magyar ős
nyelvnek a hajtásai.

E sorok Írója erre a meggyőződésre azzal Jutott, hogy 
megvizsgálta és összehasonlította a sumémak mondott nyelv 
iiKÓkinesét a magyar nyelv szókincsével.Figyelembe véve az 
rWezredek folyamán bekövetkezett - természetes - hangválto- 
/.il.iokat, a magyar nyelv kilencven százalékban örökölte a m>- 

iM(̂ r nyelv szókincsé-k, mig az urálaltájinak mondott nyelvek 
'rmk hatvan-hetven szásalékban vették ki részüket a sumér 
rítkfiégből, bár a csoporton belől, egyik vagy másik nyelvjw-



▼esebb ragy tSbb arányban részesült a sumér öv6kségb61.
A szerkezeti része a kérdésnek a legfontosabb..• 
Foglaljuk, tehát egybe a sumér és a magyar nyelT ge

netikai azonosságának bizonyítékait:
l/.A szókincs egyezés*; a hangtani összefüggések; a 

magyar nyelT hangrendszerének a sumér hangrendszer az 6s- 
alapja; a magyar nyelr fonetikájának kezdete a sumérbaii,a 
sumér nyelr fonetikájában találhatót a sumér nyelrJárások 
sajátosságának nyomai megrannak a mai mBgyar nyelrben la; 
egyes sumér mássalhangzók eltűnése a szóelején, Jellemsó 
sajátossága a sumér-magycür hangtörténeti összefüggéseknek 
régül, a magyar magánhangzórendszer kezdete is sumér ala
pokra helyezhető.

2.A snaér nérszóragozás rendszere és elemei ősforrá
sa a magyar nyelr megfelelő rendszerének és elemeinek;egy 
BBÓral, a magyar nyelr örtfkBlte a sumér nyelr nérssórago- 
sásl rendszerét annak elemelrel együtt.

snaér nyelr igeragosásl rendszer* alapja a magyar 
Byelr Igeragosásl rendszerének.

4.A magyar nyelr személynérmásal snmér eredetitek; az 
önálló alakokból fejlődtek ki a ragozott elemek.

Mindezt Osszegezr* megállapíthatjuk, hogy ősidőktől 
fogra osak egy nyelrről van szó: a magyar nyelrről.

A "sumér" elnevezés ma már csak nyelvészeti dogma... 
Az élő magyar nyelr visszaköveteli évezredes Jogaltl 
ősi, nyelvi alakját, szerkezeti azonosságát, szókin- 

esének archalzmusát: a sumérnak mondott nyelv a magyarság 
ősi tulajdona; a folytonosság, az azonosság,valamint a ̂  
netikal leszármazás ténye alapján!

Miért tilos a magyarságnak átvenni sumér örökségét, 
éa miért tilos az urálaltáji népeknek kivenni részüket,a 
aaáaukra Is Jogos örökségből?

Tanulmányomban a magyar és a nemzetközi közvélemény 
elé terjesztem bizonyítékaimati e nyelvi bizonyítékok a



lapján Tissza kell helyezni a magyar nyelvet sumér öröksé
gébe, mert az a2 agyedUll tudományos eljárás...

Föltételezve, hogy sikerült elkerülnöm minden téves 
következtetést - a NB.Olvasó figyelmébe ajánlom - szerény 
dolgozatom.

/Csőke Sándor/



IfBCTEDIK RÉSZ: Siunér-magyar
összehasonlító szójegyzék.

A következőkben bemutatott szó jegyzéket P.A.Delmel, 
ihzDierisches Lexlkon-ja alapján állítottam össze.

íYiindegyik szó mögött ott áll az ékjei száma és az a 
száa, amely alatt a bemutatott szó található.A sorszán.

Az ellenőrzés érdekében ajánlatos a sumér szó akkád 
jelentését Is megvizsgálni.£ vizsgálat elvégzéséheB^Del- 
ael,Akkadlsch-SumeKlsches Glossar-ját, amelyben az Ellen- 
firző a scilkséges jelentéstani adatokat szintén megtalál
ja. A szójegyzék összefüggéseinek bemutatásánál elhagytam 
a hangtani magyarázatokat azért, mert a dolgozat elején 
úgyis bőségesen tárgyalom a hangtani változások menetét. 
Bgyébbként igyekeztem olyan szó-egyezéseket adni, ame- 
ly^ben eú.ig fordul elő hangváltozás, ■így az érdeklődd 
laikus számára is érthető egy-egy sumér szó 4tja a mai 
magyar nyelvig.A siunér szót kis betűvel írom,a magyart 
naggyal, hogy ezzel is érzékeltessem a hangtani össze
függést.A sumér szó jelentéstanát akkádul és németül a- 
dom.A szó német jelentését nem fordítom magyarra, a meg
felelő szóban úgyis benne van a szó magyar jelentése.

A nagy betűvel írt magyar szórész mindenesetben a 
szó ősi gyökerét jelenti, merthisz a aumér szó, képzők, 
ragok és egyébb összetevők nélkül kerül összehasonlítás-
r&e «•

X. ajánlom



ab, ab-ba 128,3 = abu = Vater 
ab 128,3b = Slbu = alt 
ab 128,3 = Greis,Grossvater 
ab 128,2 = antum = Penster,Luke 

v.ö.ablal = ua, 
aff /ag-a/ g7^4/6 = e^é§u = bauen

ag 97,19 = raSÜ = besitzen
v.ö,ag 183,8/9 = 3esitz,Vermögen 

ag 97,17 = ra'̂ akii = urr.̂’Taben,<?raben, 
behacken

ag 96,17 = raraű = werfen,abschiessen 
ausgesDupkt 

ag 97,39 = na-fü = entsnrechend, dür- 
fen,passend sein;lieben 

ag 183,2o = Saiamu = unversehrt,heil 
3ein;ungebrochen,Heil, 
Gesundheit 

ag 183,12 = lib b a tu  = Zom;wiitend
sein

ag 97,13 = mahftru - entgegentreten, 
Blch wiedersetzen 

ag 183,7 = aSSu = um willen,wegen, 
betreffs,über,weil 

ag 183,11 = lü = wenn/auch/,oder 
ag 97,9 = zakftru = rederx,sagen, 

sprechen
agar 579,3o7 = ugaru = Peld,Flur, 

Steppe,grüne Plur 
ad, ad-da 145,2 e abu = Vater 
ad 145,5o > malftku > Uberlegen, 

Beschlusa fassen,beschllessen 
am 579,lo4f « ki a ja,gewl8s,gein&BB, 

3 awotal,fürwahr

APA, APAaág
AVul
APÓ
ABlak

Ao3 ;
a g a > a * a > a  = Ács

vAGYonjv-protézis 
t Ag 
vÁJ 
AKna

hAJÍt;h-protézis 
hAGYapAöpés/ 
AJ4nl 
Ajánlás 
EGéaz 
EGészség

AGYarkodik

AKadályoz

AKár

vACY,..vAffí 
hANG /ng-orrhang/ 
£Jt;az(5t EJt 
UGAR 
UGARos 
ATYA 

taATároz 
hlTóság

An
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amar 437,2 > bftra > Kalb,Rlnd ÖKÖR
T.ö.Ab 420,2/4 = arhQ «
Ochs,Riad{T.ö,amar > agar

«a-tta 1 3 ,32 /4 9 = análni = Blei ŐR
ar 381,1o6o = namm, namru = Heiter- ÖRÖm

keit,í^Shllchkelt,sich erheitert ÖRUl
ar,ara 451,5 = namftru = glönzen. ARAny

leuchten,strahlen
ar,ara 4o1,152b » tSsu = zermahlen, ŐRöl

mahlen;T.ö« ur » ua. ÖRlet
aS 1,2 a Idten = eins,eiazlg,einzeln EGY, rógli ICY

T .0» ii 480,15a,b EGYetlen
geS 1,2 éa 480,5 EGYenként

aS 1,3 » iStftim = ITorden Észak
ai 1,2 B magfira = sich einigen, EGYesül

übereinstlmmea EGYezik
ad 1,14 B tarftfa *= grade riehten EGYenesít
ai 1,13 = deluD B ergebea. ALázatos

unterwtlrfig ALáz /meg-/
al 1,38 -  ahu ■ Brúder ÖCSi,régii ECS
ai 1,13 “ mit^rii » gaaeinsam. EGYÜtt

gleiohind88lg,entspr«ofaender EGYealetes
Weise hASonlö módon

ai 339,3 = ezSru = verfluchen ÁTkoz

afl 339,8/9 = ^ d t h u  a verlangen.
ÁTok
ESd,ESdekel

%fUnschen,begehren. ÁHÍt
bedürfen ÉBes

ai /a e§/ a 339,7 = bltu » Haus

ÓHaJt
vÁGYódik
hÁZ'

a£ 1,16 a mfttu = Eeimatland,Land hAZa
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aS 1,16 » nadanu = geben AD
zurückgeben /viasza-/
herauügeben A i - /
Ubergeben /át-/
abgeben /le-/
verkaufen /el-/
verlelhen Aölcsön-/
achenken ADakozik

aS 539,3 = ezöru * verfluchen,
Ajándék
ACSarkodik

verwünachen

ba /= ben/ 5,6 = a p M u  = machen,tun. BÁNYol
herstellen,bauen,zeugen 

ba 5,2/17 « naSftru = dMmpfen, 
beeintrfichtigen

T.O.bad 1 5 2 ,8 ,8 = niedermachen. BÁNT
zugrund erichten

bad 69,loo = bftSu = zerrisen, PATTan/szét/
zerfallen

bad 69,54 = pitű = offenbaren. VALLomás
bekennen VALLás

bad 69,49 = atsu = Motte
VALL/be-/
MOLY

bad 69,2o/81 = gamáru = vollenden,
MOJ /tájszó/ 
FEJez /be-/

zu Ende ^ehen
bad 69,3 - 152°,2 = dámu = trüb/matt BÓDul

sein,sich betrübt fühlen BÓDÍt
bad 69,29 = labSeru = alt sein,Altér BÁTYa

bad 69,38/1o o /1o 4 = nistt = weichen,
BÁCSi
BÓDorog

/s ich/entfernen,főrtziehen BlTanf^ol



bad 69,45 = saklu = dumm,töricht 
bad 69,52 = nahö = bedecken,

▼erschliessen 
bad 69,loo = rtarásu = achelden 
bad 69flo = = beenden,Ende
vad 69,lol = saídu = Jnper 
bad 69,38 = nisO,nas§hu = tildén, 

entfernen 
bad 69,38 = nisG = entfernen

flbad l'j2 ,7 = mfttu = tot,sterben 
bad 152®,7 = mfttu,adSru = Éterben, 

zu Ende pehen,totkrank, 
sich betrübt fühlen 

bad I52,®3/= 115,4 = elÜ = oberer, 
hoch,KoT5f ,ST)ltze 

bad 152®,17 = tükultu = Vertrauen,
Zuversicht 

bad 69,loo = ukkuSu = beendet,
zu Rnde 

bad 152®,4 = dűru = Kauer 
bad 152®,lo = Sakü = oberer,hoch 
bad 152®, 2 = adftru = Bedrí'npnis, 

Ketrübt;sich betrübt/bedrfingt 
fühlen

bed 69,26 = kaspu = Geld,Silber

bad 69,38 = nisű = fern,weit, 
entfernen

bad 69,loo = b§5u,parftsu = abtrennen 
zerri3sen,zerfallen sein 

bal 9,6/27 = enú = nndern,tauschen

BUTa
FET)(5
PEDél
V/Llk
PONT
VADász"
PÓTol
PÓTlás
VET /le-/
VETkőzik
PATkol /el-/
BETeg
BÁGYadt
FÁJ
PEJ

Bízik
Bizalom 
FOGY /el-/

FAL
FENT
BOTránkozik
BOTránkoztat
BOTránkozés
PÉNZ
PÉNDZ
PÉZ
KAJd
MESSZe
M/LLik
MÁLLaszt
VÁLtozlk
VÁLtoztat
VÁLtott



bal 9(4 = et%lcii = vergehea,
▼orbelgehen 

bal 9*14 =■ pasára = lOsen

bal 9*13 s padü = Sehulter 
T.O.bar 74flo5 = ua. 

bal 9,3 * pilaldcu = Bell,Axt
“•“bar/ = maB / 74,4/32 = bülu = 

Jung-41er, KI e InTl eh 
bar 74,149 « tappu = Genosae 
bar 74,llo = pa|áhu = scheuen,

Purcht bekommen 
bar 74,7/9 ■ tóu = Selte

bar 74,38 = /l,2/ balű = mangels, 
ohAv^nloht daaein,zunichte 
werden

bar 74,38 ■ A A a l ^  = anbeten 
bar 74,39 = ballurtu = Kreuzung,

Kreus
bar 74,86 « meSlann = Halbpacht 
bar 74,71 = kialttn = Band,Feasel 
*bar/=maS/ 74,2ol = mafiu = Zwllllng, 

paarwelae 
bar 74,lo/3ol e^itu = Auaaenaeite 
bar 74,37/62/83 = mftríSu = Bebauung, 

BodenbeatellungfAnpflanzung 
bar 74,lo/3ol = i ^ t u  = Aussenselte 
bar-sl 74,243 = baraigu,parslgu = 

e.KleIdungaa tUek,Ko pfbInd e 
T.O.arabtbarc&n = ua. 

bar 74,68 = kimtu = Famllie,
V erwand ta chaft 

bar 74,3ol = parftsu = unterauchen, 
entachelfen/gerichtllch

MÚLlk 
MULasst 
VÁLt A i - /  

/be-/ 
/meg-/

VÁLL

BALta
BARI
BilRány
BARát
BORxad
BORzalom
BORda
BORda/hajó-/
BAL-aora
BAL-azerencse
BAL-aiker
BÁLrányoz
BÁLyány /!/

BÉR, BÉRel
BILinoa
PÁR
PÁRoaan
PARt
PARaazti munka
PARaazt
PÁRkány
BARhent/ruha/
PARket/ua./
PÁRta
PEReputty

PERel
PÖR



bar/smáa/ 74,24 = pibtu = Ertrag 
Bes i t z , Elgenttun, Pacht z i as 

bar 74,6 5 = kabftbu = brennen 
T.Feuer 

bar 74,71 = kisittu = Bánd 
bar 74,111 = paiaku = abgrenzen 
bar 74,116 = paruSSu = Stáb,Stock 
bar 7 4 ,1 5 = par&hujpihu = Sprosa,

Aufgehe n,3priessen,Frucht,
e .Gartenpflenze,Sprössllng

■*bar-da /=maSda/ 74,282 =usurattl = 
Bild er, Symbole, Embleoi, 
Zelchnung 

bar 74,89 = nataiu,nitlu = Blick, 
blicken

bar-lgi 74,54o = elit inim = Wimper, 
oberer Teli des Augea 

bar 74,46 = takapu = gefleckt, 
gestreift aein 

bar 7 4 ,23 = arku = hinterer,
rückwartiger 

bar 74,3o2 = kapru = Dorf 
bar 7 4 ,7 = ^ u  = Seite 
bar 74,llo = paiahu = sich fürchten 
bar 74,15 = uhhuru = zurückhalten, 

zurückblelben 
bar 74,29 = itu = Seite,bel 
bar 74,lo5 = pudü = Schulter 
be/= bi = bis/ 214,7/14/16/31 = 

kabű = sprechen,reden,sagen

bu,bur 371,25 - 515,6 = napahu = 
blasen,wehen,anblasen

BIRtok
BIRtokol
PERzsel
PIRÍt
PÓRáz
PALánk
pAlca
PAIánt
PALánta
PALántfíl
PÉLDA
PÉLDA-Deszéd

PILLant 
PILLantáa 
PILLA /szem-/

PILLangó

PÁR

FALU, PALvak 
FÉL
FÉL,FÉLelem
KARad
MARasztal
MELLett
VÁLL
BEszél
BEszéd
BEsz/régi/
PÚ
FÚJ



bur/u/ 411»32 = búlu ,büru = Kalb, 
Tierjunges 

bur/u/ 411,57 = hurrái = Höhle 
bur/u/ 4 1 1,122/3 /4 = Silam = Haut,

Balg
bur/u/ 411,64 = kippatu = Wöltung 
bur/u/ 411,97 = palkű = klug 
buru 411,56 = harftru,hirru = Purche, 

Purche ziehen,ausgraben, 
auaheben 

búr 11,27 « hamfttu = brennen, 
erhitzen

bulug 5 7 ,3 7 » rabú,rubft « hoch,edel, 
hoch angesehen,m&chtlg, 
vornehm,Vornehmer 

búr 11,13 = fialfitu = zerschneiden, 
durcha chneid en,s palten 

bur/u/ 411,1c » uznu = Ohr/loch/ 
bur/u/ 411,26 = irgitu = Erde,Land 
bur/u/ 411,lo3 = patfthu = bohren, 

einbohren 
bi /= bil/l72,24/97c = baSaiu = 

izi 172,13 = kochen,erhitzen

BORJÚ

BARlang
BŐR

BOLtozat
Bölcs
BARXzda

PORRal
PORRÓ
POIÖár
PALAGár/régi/

PORgács

PÜL
PÖLd,PÖLdl 
PURdal 
PŰR, PURU 
Pő
PÖz, PŐl

gab 167,86 = Se 367,14 = Se'um = 
Gerste,Getreide,Seaam-Grütze, 
Treber;v,ö,167,521 
*^^Sú-nlr gab-na^^^áe-M 

gab 167,55 = mahftru = erhalten, 
empfangen 

gab 167,56 a gabrO = Duplikat, 
AbschriftfKopie

GABna
GABona

KAP

KÉP



írr.ba 167,4 = irtum = Brust 
^62,Q = kapSsu = wickeln, 

Bchlin^en 
rar 'í97,56 = karánu = aufháufen 
rar 597,3 = ihzu = Einfassung, 

Beschlag
•■■er 597,4 = etéru = fassen,umfas3en, 

Einfaasung 
‘">97,7 = eséru = UFischlieaaen, 
ri riRsuTTiachli essen 

í?ar 597,8 = et)6Su = machen,zeugen, 
heratellen 

gir 597,130 = uplSu = Zauberei 
íTiar 597,30 = nűru = Licht 
íTuz 565,38 = napalauhu =

sioh niederkauem 
ínir 111,8 = sakápu = uniwenden,

atűrzen
snr 542,2 = kard =

Getreidemagazin 
iprur 362,28 = kanftSu = biegen, 

sich beugen 
gur 111,4 = kannu = Kanne,BehSlter 
ruru 32o,13 = naSŰ = erheben,

tragen
gar 597,13 = gamaru = erledigen, 

zu Ende ffehen,fertig sein

f-Vü3 565,3o = karfibu = huldigen 
pib-i 446,4 = mar§iS = Leiden

erkrankt 
'-117: "71,19 = markasu = Zentrum 

16'7,17 = namSru = gl='nzen, 
leuohten

KE6KL
C30Mbolyít
GOMbolyag
GARmada
JÁRom

KERet

(ÍÁRdol
GARád
GYÁRt

GARbonea
ÍÍYERtya
KTICorog

GURÍt
GÖRget
GORé

GÖRbül
GÖRbe
KORSÓ
GEREnda

jAr/sI- az iá 6/ 
A i -  vmit/
/le- varai/

Köszönt
GEBEdezlk

Közép
K.ÍPrázik



f.az 192,19a = hapű = schadhaft,
zeratöpt 

gar 597,31 = naSft = erheben, 
auf z i ehen,ho chbrIngea 

gu^ 565,29 = kasftsu = wetzen, 
scharfen

#?uru3 328,3 = Idlu = mSchtlg^stark, 
gewalttStlg 

frag 31B,188d = kilfttu = Braod

glbil 548,4 = kilűtu = Fauerbraad 
glr lo,12 = eflmtu = Knoehen 
gir lo,6 a blrku = Blltz 
gir 69"*,6 = inbu = Frucht,Same, 

Vollrelfe
gir lo,12 = eslmtu = Knoehen 
u-guru,gurun-a-fiag 311,5 *

kurbanu = Erd-,Lehin-Kluinpen, 
Klumpen

v.ö. girin 483,38/62 = kirlnnű = 
gir = Ton 

glb 67,3 = egiru = wickeln,
verwiekein

gig/=gib/ 85,36 = kapftau = eglru = 
wickeln

ffln/a/ 144,56f = Itóú = kleln, 
schwach,elen4 

giS /= izi = baSain / 296,9 -■
iSatu = Feuer,kochen,erhitzen 

giS 296,14 = nlru = Joch 
giS 296,81 = tu]|f\iintu = Kampf

OAZ

GERjesst
GSRjedelen
EOSZOrUl

OASiZda

GÖGAemenea/ 
OÓGány /ua./ 
OÉBERfal/tffzfal/ 
OIRbincs ember 
OERj»-fa 
OSResd

OERine
GIRIHcs
GÖRÖNey
GŰRBs
GURDTTgag/régi/

GÖB
GOBBz
GÖBÖlyít
GÖNGYÖl

GINdár
GYElfge
Q^ZBl
OŐSZÖl/nylTj./
KBSleg/igában/
Küszködik
KUZd
KISleni/nylvj./
KÜSZÖdik



gi5-gl 296,83 = ekSpu =
sich nahen 

gi2 296,21 - tftrtu = Geheiss, 
Anordnung,Auftrag 

giS 296,21 = tértu = Sendung

giS 296,155a = raagfiru = gehorchen, 
willig aein 

giS 296,16 « kátu = Hand 
Handhabe 
BÜRGE
Vermittlung 
fertlg werden 

gi3 /= aSta/ 296,43 = ikkilum = 
Wehklage 

T.ö.glS 296,116a = adaru 
gal 80,22 = iakftna » bestinimen, 

festaetzen 
gal 8 0,1 3 /3 1 = naSŰ = hochbringen, 

heben,festaetzen,erheben, 
aufziehen 

gur 111,9 = tára ■ /aich/wenden, 
drehen,xuDweaden,viederkehren 

giS 296,116a « adftru c sich betrübt/ 
bedrHngt fühlen 
▼.O.adlra,adirtu « Trauer 

gar 597,34 = paStón » heilen, 
ruhig werden/aelB, 
v.ö.gamfiru 

gu lo6,62 = p^^ r a  a scunmeln

gig 446,5 = mur§u e Krankheit

Közeledik
Közelség
KÖZöl
Közlés
KÜLd
KÜLdetés
KÉSZ
Készséges
KÉZ
KEZel
KEZes
Közvetítés 
KÉSZ, KÉSZül 
KESereg 
KESerít

1. KELL
2. KELtez
KEL /fel-,ki-/
KEL / a tészta/
KELet, napKELte
KERül-fordva
KERíll/meg-, el- ,ki-/
GYÁSZ
GYÁSZel

GYARlít

(irOjt
OYÜl
Gyülekezik
GYÍK/torok-/



glg lo6,32f = kanAmiyparaini = 
sich ZUBanunenrIngein 
sleh wl&den 
T.ö.£ll 67,7g = ua. 

glr 444,22 > ifepu a Puss 
glr 132,19 « samAdu » spannea, 

anspaanen

giljtur/»gigur/ 85,212 o pisannu - 
Tónk18te,Küfe,Truhe,Tonne, 
Eapsel

gal 8o,3 = haíft = selD,da8elB, 
habén,bestehen

gar 597,43 = Sftmu = kauíaUjKauT, 
Eaufgesohfifte 

gan/=gam/ 143,3 = ftlldw • trfichtig, 
gebfirend

KlGYó

KÉLgyó
OYALog
KERe 8 zt/fes züle t/ 
KIRlszt/nylvj./ 
T.ö.finnrkirea és 
mongol: kere- = ua, 
KOPORSÓ

VAL-
VOL-
VALó
VÁRasol
vARaanap
KAlToa

dab 124,42 = zurruhu » bedraagen, 
bedr^ngt sein 

dib 536,49 = ;ab&tu => festhaltea 
dub 532,28 = bakftmu > rupfen, 

raufen,au6reissen 
dub 138,53 ■ em6du = zusasDnenkommen 
dib 55o,6 = nigü = spielen, 

fröhlich sein 
dub /a du/ 167,16 = nadű = werfen, 

auswerfen 
dib/=dab/ 537,4/9 = alftku = gehen, 

kommen

TÉPelődig
Töpreng
CSIPeszkedik 
TÉP Ai-, szét-/

TOBoroz
TOBzódik

DOB,
DOBál
DABBag
DIB-DABBag



dil)/=dab/ 537,45 = riksu = Bánd 
Seil,Geschirr,Gespann 

dib 537,18 = hatü = niederwerfen 
dib 537,25 = kiasu = Raaerei 
dib 537,4/9 = alfiku = gehen,kommen

dib 537,4/o3/39 = =
ergreifen 

dub 352,12 = balaggu = Pauke 
dub/=dab/ 138,31 = tuppu = 

Schreibtafel 
dug 396,9 = habftSu = anschwellen, 

sich aufbláhen

dug 554,13a = kunntl = pflegen, 
Borgfaltig behandeln 

dig 231,1 = ^  = Eatep 
dig 231,52,53 = narbu = Pett, 

Pettigkeit 
dig 231,lo = unnudtu = schwach, 

geschwHcht 
dig 231,16 = barú = sehen,schauen 
du#r 3o9,lo = kárpát = Gef^sSpKrug,

Topf

dng 396,26 = rohű = zeugen,erzeugen, 
ausgiessen

GYEPlí

TEPer/le-/
TOMBol
JÖV-
Jövetel
CSÍP/el-/

DOB, LOBol 
TJÍBla

DAGad
DAGaszt
DAGadt
DAjkál
DAJka
TŐGY
TEJ

TIKKad/el-/

TEKint
TOK
TEKnö
DÜGeny
DUGa
DO!TGa
TEGez
TÉGely
TOJik, TOJáa 
TYŰK,
TYUG
THUC/régi/
TIK



dug 396,7/1o = dunlniy^&bu = gut, 
a chön, re i n , glii ekl ich, gan z, 
vortrefflichjvollkoniraen 

dug 230,6/8 = epeáu = machen,tun 
dug 396,7/1o = d u m ^  = gut

dug 15,26 a e r M u  = entscheiden 
wollen

dug/=du/ 230,14 = hapű = verderben, 
zerstören,zerbrechen 

dug 15,242 = 9ag&nu = heulen,
bpüllen/der Sturm/ 

dug/=dag/396,7 = d u m ^  = schön, 
Schönheit 

dar 114,9 = 3utturu = vermehren 
dar 113,9 = kalü = aufTialten, 

▼crenthalten,zurUckhalten 
dar 114,9/14 = lalfttu = zerstückeln, 

zerschneiden 
dar 114,22 = tarru = bűnt 
dar 114,5d = burrumu = festgedreht, 

gewobener Stoff 
dir/=dar/ 123,7 = aS&9u = leiden, 

leidvoll
^^^ma-dirig-ga = 122,34 = PMhrschiff 
dirig 1 2 3,4 /3 9 «= elijSa^ = über, 

mehr als,darüberhinaus 
dim 15o,8/lo = Sirru = kiéin 
dan/=tan/ 241,288 = z\ikkű = 

lautem,rein erklaren 
dim 15o,2o = makűtu = Gelánder, 

Einfassung 
dim 94,9 = pahü = versperren, 

schliessen

TÖKéletea
TÖKéletesít

TEVés, TEVÍ 
JOG /régi/
JÓ
TÖKél/el-/

TÖNKre tesz 
TÖNKre megy 
DONG/a vihar/ 
ZÚG /a vihar/ 
TAKaros

GYARapít
TARt/vissza-/
TARtóztat
DARab, DARabol
DARa, DARál
TARka
DARóc

GYARló

DEREGlye
DEREKas

TÖMaal
TANÍt
TANul
TÁMla

TÖMlöc



dlm 94,13 = dinunu Satae,Pfahl 
din 94,9 = pahftjpilű = dichten, 

verschllessen 
dúl 459,35 = ell = über,mehr als, 

darüberhlnaus 
dttl 459,0/45 = umlft = Aufechüttung, 

PülluttgjSockel 
őul/=tul/ 459,7 = katftmu = decken, 

zudeeken,bedecken,verdeckt 
dúl 399,216 = dullu = Muhe,Elend, 

Kult,Dienst,Arbeit,Auftrag, 
Herstellong 

da 335,99c = rapáSn = weit^breit, 
ausgedehnt sein 

da 335,16 = nadű/Sa amdli/ = 
hat&nn s lialten,unterhalten,
3 chützen,auf-Klehen,be s chü t z en 

du 441,19 = nakdpa = stossen 
du 23o,19 = müdű = wlssend,bewusst,

ver8t^ndig,kundig,bekannt
vertraut,Weiaer,
Gelehrter 

T.ö,: zu 6,7/13 = ua, 
du/=dub/ 167,16 = nadűí = werfen 
du 459,15 = tillu = Hügel 
di 457,3 = d®nu = Gericht,Prozess,

S trafge ri eht,Re ehta s pruch, 
rechten,e,Gericht abhalten

GYÁM-fa
TÖMés

TŰLoz
TOLd
TÖLtés

TOLL
TOLLaa
DOLgozik
DOLog
DOLgozat
TÁt
TÁtong
GYim
GYÁmolít 
GYÁmoltalan 
DÖÍ, DÖfköd 
TUd
TUdakoa
TUdás
TUdőa
Tudomány
DOb, DObál
DOmb,IX)b, DOmu
DIáta
Diétázik

egir.,.ta 2o9r2o = arku,árki = nach, -ÉRT
hinten,danaeh.nachher, ÉRTEm
sodann,nachdem,dadurch ÉRTEd, stb.



edlB 166,6 = edlnnu = e.GefMss,
Tonne

ellag 483*35 ° li/pulc^ = ITetz

eme 237,2 « \immu = Mutter 
esi 322,17 = d a m ^  = süss

eren/e erlm/ 172,51a = tbu = Peind 
eS 579,30 = mü » Wasser 
eSe /ceS/ 536,266e ■ ana = zu,fUr, 

gem^SB^gegeB 
T.ö. e9 472,27 

efi 472,25 = 9im9n > Abend 
ei 472,2b « ialaltl « drei

EDÉmr

hÁLÓ A-protézis/ 
hXLOU /régi/
EME /régi/
ÉDEs
ÉZEs /régi/ 
ELLMség 

TÍZ /r-protézis/
RTiTaTC||

ESt«, Esteledik 
ÖS-lAb/3-láb/

u 411,9o = aalű = Stra8se,Weg 
u 411,17A9/2o/29f/9l/Í26 = 

bíln * Herr 
u 411,5 « ub&Bu a Flnger,Zehe, 

Spitse 
T.ö. ur 2o3,2 = ua. 

u 455,25 » Sittu = Sohlaf 
u 1 6 3 a,1 = nftru = töten,morden 
U = ud 78a,2A 2 = epSSu,banű « tun, 

machen,herstellen,bllden 
zeugen,s chaffen 

ud/= u/ 78a,26 = rakibu = fahren 
ud 3 8 1 , 3 3  3 kiam,ki = so,swie, 

in dieser Weise,wie,glelcbwie, 
sobald als 

ud 381,lol/331a = Zeit,Wetter

Űca /régi/ 
Úr
üraaág 
UJ /régi/ 
UJJ

ilom
öl /meg-/ 
ÜOT

TTTazik, ÜTas 
hOGY 
bOGYan

IDfl
IDA-Járás 
ÜDfl /nylTj./



Mg 13o,8 = aggu = zornig,Zorn

Mg/n/ 412,7 = muhhu = Schödel, 
HiPnschale

uz/a/ 171,3 = Slru = Pleisch 
398,6 = Mhu,háhtl = Auawurf, 

Speichel,attS8paien

ul 441,14 = kaiaiii = ganz,fértig, 
fertig 3ein/machen,Toll©hden 

nl/n/ 4 4 1,4 / 5 = elgu,ttls»,ullu » 
lust,Jubel,Freude,üppig 

na/w/ 19 5,2 = Sabtu = Wohnsitz 
usan 1 0 7,3/4 /8 = Slmeta« = Abend 
ur/u/ 2o3,3,/5/lo/l5 = utlu = SohoBS 
tcr/n/ 2o3,7 - 5o,5 = ‘iSdu = Grund, 

Pundament,gründ en 
ur 5 7 5 ,1 5 = g&du = nachjagen,jagen 
vx 2o3,7 = ISdu = unteres Ende

nr 4ol,lo = erű = sermahlen,
Mühle

UT 594,2 = * emten
uru 2 55,3 = lezu = gewaltig,grosa 
uru 29 5,lo = dftru = dauernd,ewig 
uru 38,2 = alu = Stadt 
ur/u/ 255,23 = pa§atu = auslöschen 
nrftS, u-ra-a3 535,4 = barű = sehen, 

prtifen,e,Viflioii habén = 
piriStn = Geheimwissen = ast = 
Arzt,Vieharzt = a~zu 579,88a 
T.ö.umS 4ol,99 = tertuM

UGrat
UlTGorkodik
AGY
AOY-vel«
OOA /régi/

hús
üKrendezik
ÖKrendezlk
OKádlk
ELég
ÖLég /nylvj./ 
ÉLvez 
Élvezet 

hOR 
UZSONna 
ÖL /testrész/ 
ALap 
ALapít 
ÜLdÖK 
AL- 
ALatt 
ALá 
ALsé 
ŐRÖl

ARat
ŐRI ás
ÖRÖk 

t á r o s 
OLt/el-,ki-/ 
ORVOS,0R7AS 
URÜS /régi/



m S 211,31b s Sadftdn = ziehen,
einziehen 

mi 211,9 B imdv > aufstellen, 
auf8tUtzeB,StUtze 

ui 211,32 á a ^  a hochkoinmen,
hoohwerdeB,lioehbringeB, treiben, 
aufBÍeh«B 

uS 211,2o » malű = roll sein 
fUlleB,PUlleB 

ni 211,29 » radü = verfolgen, 
treiben,folges 

ni 211,31aT> ■ iiddn > L&ngselte, 
láng,láng sein 

ni 211,14 - itft « Séita 
vi 211,33/43/48 = áero = begatten

húz

oszlop

ÜSZÍt
ÖSZtöké?

vAStag

ÜLdöz 
ŰZ 

hOSZszú 
hUCe /régi/ 
OLdal 
ÜZekedik 

/kecske,ja

zag 332,40 » pfttu = Seite,Rand SZEGély
zag 332,18 » iidu = Wurzel GYÖKér

T.ö.sag 384,6 = ua. GYÖK 
dug 396,26 » ua.

zag 332,43 = giru « Ebene SÍKság
SÍKföld

zag 332,31 « zft]p* = jagen,wehen, SZÁGuld 
dahlnjagen,dahinstUrmen

zub 6o*,2 o gamlu = Krummechwei^t SZABlya
zaA 589,124a = halft^ = fliehen, ZÁHol 

entkommen,entlaufen 
zig/= zi/ 84.28 B tibű = sich erheben, SZÖKik

sitíi aufmachen,sich aufrichten, SZÖKKen 
weichen

zil/= ealag/ 126,5 - 393,5 = banŰ = CSILLog
namáru = leuchten,gianzen CSILLag 

fűnkéin



zil 126,8 = dam&ku = freundllch, 
gut, f romai 

zűr 437,49d = hamfiSu = zermalmen, 
zerschlagen

SZSLÍd
SZELÍdít
ZSURmol
ZSTJHna

4 8 3,1 5 /1 6 = 511,12ff = buáanu «
übelrlechend,Ge3tank,Mórást, 
Schlamm

hab 311,3 = f§nu = böse,3chllmm 
hada 3o9,51 = harű » Kufe 
frul 456,12/14 = lumnu,mursu = bö3e, 

Bö3eB,Unhe11,ünglück,Verderben 
har 4ol,9 = esferu = einritzen 
^ r / =  ur/ 4ol,19 = giSft = rUlpsen, 

erbrechen

har 4ol,34 = kabittu = Bauch, 
Inneres,Eingeweide 

haS 12,67/8 = habfiin = spalten, 
zerschneiden 

haS 12,78 > kadftdu = sich neigen, 
sieh beugen,schwanken

huá 4o2,2/4 = ez%zu ergrimmen,
zornig

HABarcs ember 
HABariea 
HABarék 
HIBÓk
KÍBorodott
kAb
HALál
HAL /meg-/ 
KÁRcol/be-/
HARákol
KÁRtyog
HARák
HURka

HASÍt
HALk/'forgács/
HAJlik
HAJlat
HAJlít
HAJlong
Hü Zalkod ik/ve s -seks z ,/ 
HŰZ/fel-/

ib 2o7,2o = uggatu = zornig sein
Zorn

igi 449,22 = Sibu = alt,Greis, 
Aeltester

ÉVelődik

AGG
AG /régi/



igi 449»13 - amára,barű « sehen, 
sohauea,beobachten 

Igl 449,19 ■ p&BU = Spltse

Id 3Sl,leC« > lbbu,ebbu « reln, 
h«ll,helter,Helterkeit, 
FrShllchkelt,aleh erheltere 

1»1 172,11A3/17/26 . lifttu « Peuer, 
e7hltzen,flammen,glilhen 

l»l 172,17 - hamáttt - eilen 
izi 172,26 > sar&hn a erregt sein

iB-kim 452,6,/11A5 uddű,barú » 
erkennen,erkannt werdea, 
kundtúB,seh«n,echauen,prUfen, 
Zelehen,Abbild,ATiso, 
Botschafi 

isi 172,139 ■ ensn/?/ > sauer

^iai/i'bil/ 172,159d « kalálu - 
wenig,gering werden/séln 

il/a il-a8/ 32o,22 = m a b ^  a Torn, 
Tor,Vordeseit«

il 32o ,23 » padű = freigeben,lösen 
il 32o ,3 = alft = aufziehen,tragen 
illu 579,200a = ellu = hell,rein, 

klar,helter,gl&nzen,leuchten, 
indi 148,52 = alftktu = (íang,Lauf

in 148,4 = naáu = wanken, s.chwanken, 
ina Wanken geraten 

ir 232,7 = ereSu = Wchlgerueh, 
Gerueh

ÜGYEL
t IGyAb
ÉK
IK /régi/
Upe
ISnap a ünnep 

TlDáa 
IZzik
üszők
IZI-be
izgul
ESZELŐS
ISmer
ismeret
ÜZen

▼IZSgál

ECBt
ESZBt/régi/
ICIke

ELső
ELfltt
EL61
SLé
OLd /fel-/ 
ÖLtözik 
ILI^g 

rlILOg 
INDÍt 
INBul 
Ilfog 

hINta 
Illat



Im 399,7 = tttu = Lehm,ToB,Erd« hÍMes /agyagos/

kab 88,lo = kabbarfitu = Dlcke,dlok 
umfangreieh 

kad 354,89 - kafapu,klsru = rUsten, 
Schar, Tmppe ,Hai fen

kad/= kid/ 63,12 » kastru « binden, 
zublnden,zusanmeofügén 

kad/>kld/ 63,12 = kasftru = binden, 
anbinden,fe8tbindea,verbinden, 
knotea

ka-nag-a 15,9 = matu » Land,Srde, 
Flachland 

kar 376^,7 = habálu » Verderben 
kar lo5,6 » nítu = Einschliessung, 

Umsebllessung 
kufl 12,48/9/55 = para3u,sapülu = 

trennen,ént swe i en,paarwe i s e 
kud 12,23 a batáku = unterauchen 
kud 1 2 ,56 = tamfl = schwören, 

schwören lasaen 
kud 12,33 - harűsu = Purche ziehen 

graben,auaheben 
kul 72,8 a santkn = schliessen 
kxur 469,10 a kurummatu a Kost, 

Vericöstigung,Verpflegung 
kur 60,34 " kippatUD a Kr^is 
kur 366,15 a mátu,mítB « aterben, 

tot,abge Btorben,totkrank

Kövér
KÖPCÖS
KATona
HAD
HADi
HADakosik
KAHTár
KANTároz/fel-/ 
KÖT/meg-,oda-/ 
KÖTél 
KÖTés
KATucs/ CBomó/
KANAHÁ-földje
/termékeny föld/
KÁShozat
KARám
HÁRám
KETté-Tág/Tálasei

KUTa-l
KÖTelezi/magát/

KOTor

KULcsol
KOResma

KÖR
lÓRayadoB
KÓRhá*



knar 766,11 = kftru = Geiander KORI át
tup 4 8 3,36 /9 0 = lugud = krurü = KURta 

kurZfklela
líumlgl 366,93 = Sarru = König KIRÍJ
kumin 12,62 = ma tű = ger inger werden, KÖRÖMnyl 

zu kiéin sein
kiag 461,20 = r&nu = liebgewinneu, KEGY

zugétan 8eiB,begnadigen, KEGYel
sleh erbarmen KBGYalmez

KEOYes
kiag 461,20 s narftnn a Lieben,lieben KÉJ, KÉGY

la 481,8 « am&ra sehen,finden, 
auBsersehOB

la/aigi/ 481,8 a amftTa,natftlu « 
schauen,beschaueB,sehen, 
beobachten 

lal 481,32/36 > sarftdu,samftdu ■ 
angeschlrrt seiB,anschirreB, 
anspannen 

111 313,15 - saru = Atem

JÁt
LBl
LElet
LEs
LEselkedlk
LSsekszilc
ló

LÉlegzik
LÉLegzet

ma 3 4 2 ,2 * altku = gehen 
mada 342^98b > mfttu =• Land, 

Bfeimatlend

m€ih = mafl 57,5 - 74,lo 
klar,hell,reÍB

ellB

MEgy, MEhet
MAGYAr
HAGYAri
MEOYErl
MAGYAr-ország
HAGYaráz/tlsztáz/
MAGYarán/t 1aztán/



nah 5 7,3 / 4 = gapSu,dannu = fest,stark 
tieftig,hart,bestSndlg, 
beschwerlich 

mah 5 7,1 0 /1 1 = rat)0,rubú = grosa, 
boch,ang2sehen,niachtig,edel, 
vomehm, Vcrnehiner,erhaben 

raal ?42,86.f = karSbu = Segen,aegnen 
mar 3o7,5 = aSába = sitzen,setzen, 

Bleiben;v.ö,bar 74,13 = ua. 
mar 3o7.18 = Sakanu = festsetzen, 

bestimmen 
nia§ 74,84/2o1/282 = maSü = beide, 

Zwilling,BILD, pa»r--wei8e 
v.ö.bar 74,8 = anderer

maS 74,80 = misru = Grenzgebiet, 
Grenze

v.ö. maSda = ua. 
maS /= bar/ 74,62 = kldu = Land,Peld 
maS /= bar/ 74,64 = kabittu =Leber 
maS 7 4 ,352 = sub&tu = Gewebe,Kleid, 

v.ö, me 532,50 = ua. 
raaS 7 4,"̂ 2 = butum = JUngtier 

v.ö, maS 76,4/18/21 = xia. 
mes /= maS/ 138,16 - 314,13 = mftm = 

Person eines Standes/Gewerbes, 
m a cbtig, vomehm 

mesi 532,84d = urruStun = trüb, 
schmutzig 

me^giir 61,149 = /ur/ruSum =
Mórást,Sumpf 

mer 347,5 = uzzu = Z o m , z ö m i g

mug 554,15a = uru = vulva /öl/

MAKacs
MAErancos

MAGas
MAGasztal
MAGasztos
MALaszt
MARad
MARaszt
MARasztal/el-/

mAs
MÁSolat 
MASik 
MÁSodik 
MESGYE 
MESgyén

MEZÓ
MÁJ
MEZ

MALac

MEStér

MASZAtos
MASZAt
MOCSÁR
MOCSARas
MÉReg
MTvRges
MAGzat/ölbéll/



axan > viamtra,^dft,Digű,rl8ft
= aich erlielter«,fröhlleh sein, 

spielen,jauohzea 
min 124,3o - 57o,ö = Siaá.Sinü * 

Bwei, iweltér^b?id«,zweites, 
Viederholuag 

műd 81,6 ■ uru » vulra /”! / 
na 61,21 a s S m  = Same 
me 5 3 2 ,4 0 » Icabft = aprecliea,red©n, 

sagenyeraShlen 
iDU /« ne,oa / 97,4 = ep®íu,banű a 

t aa , machen ,liers t e 11 sn , bild en , 
sengen^scltaffeB', erf ind en, plánén

me /- m  /  532,3 ■ 61,2  ̂ in»u - 
titas für eintwelCnsr 

ma 3^2,11 > írlnü « was,das was,woloh

NULat
HULntoBik
MtTLatság
MIRta
Hnrtá*

íriffY /« ua.nytílrj,^/
MAg
MSsál
MEse
Münka
HUka /régi/
WŰ
M ^ eljM ÍÍT ele t
Milyen 
HEl:ílk 
MI, Micsoda

■a/d/ 70,5 - %lft,rabin ■ oberer,
ho 9bi, gr o e s , e r habén

aaa 79,8o > li ■ Bleht 
nag 35»1 - 8attl e trinlcen,saufen 
nim 433,9 « iaM,tlH « hoetakomaen, 

erheben,hoeh8«in,hOchster 
nin 556,2 > a ^ t n  ■ Sahwestsr 
nir 325,3o > rakkabn » Sattel 
ne.̂  798 ■ 15o SAHL ■ Áuga 
ni-te 399,lB5d > pardn » sohreeklioh, 

beHngstigend,entsetBlieh

sab 366,7 = dadmn = Ortachaft, 
die Bewohner dér Ortschaften, 
die Nenschen

WA/gy/
lAgyság
lAgyít
VEM
BTAKal
ITEHea

FÉl 
VYEAeg 
IféB,]TÉEÓ
II—IB,FE—TB
a félelem a meg
botránkozás kifeje- 
BŐJe

NÉP
ITÉPség



aag-ll-la 115,19?ab =• pQhn,dlnftnu, 
PerBOByVeaeiifOestalt 
115 ,?o e pfttttt = Vordersedta, 
(FeslehtyAtttlltz
T.O.ka 1 5,2/3 = appu,pü =
Antii t n,Mund,Eiagaáe 
T,.ö,^ 115,2 = ua, 

sag 115,12Cb = rft§u,ra’isu = Hilfe, 
ffej..fer,helfeit 
▼íö.sig 454,7 

sag 1 1 5 , 7  s uinmáBU,uiniiianfltu s Kunst, 
Mel8t«r,Werkleuta,Arbei t ar, 
Saebkeaatsis,saehkundlg 

sag 115,154a = klmi = fest,besteEhen, 
plohtlg,normál.bestandig sein 

eag 115,92b = M S u  = ellen, 
daToneilenr, stürmen/gei^en/ 

sad 242,4 » kabin = Kampf,Schlacht 
T . ö .  kad 354,89 

sál 554,3 = rapftSu = welt,breit, 
ausgedehnt sein 

sár 152,17/62 = kuSSudu = vertrerben, 
Terscheuchen 

sár /= Sár / 152,23/24/l2o = riksu = 
rakásu = binden,Bánd,Schnur,

Fadeu
sár /» iar,Sir/ 152,41 - Satftru = 

schreiben 
aar 152,67Al5 = lasámu = laufen, 

schnell laufen 
■*aar /. gir/ 152,89 = tabrü = fett,

üppig
T.ö. iar 231,25

SZEMÉIi
SZIMÍIT
s z í j
SZÁ

SEGÍt
SEGÍtséff

S ZAKma
SZAKember
SZ^szertf
SZOKáa
SZOKlk
SZÁGuld

CSATa
CSATázlk
SZÉLes

ZARgst/9l-,ki-/

SZALag
SZÁL/cérna-/

ÍR
iRáa

SZALad
SZALadgál
ZSÍRos
ZSlR
ZSIRadék



sár/- 8ar,ilr/ 152,38 » arku = ZÖLd
grUB^Grünes ZÖLdel

sar/« iar/ 15^,62 « tar&du = SZÁlIít/al-/
sehleken^wegsehlcken

sár 152,8o >rabásu = sioh lagern. SZÁLL/MEG-/
sleh Blederlegen SZÁLLás

sair/a Sár/ 152,77 = suaű = Schllf, SZÁR /nád-/
Röhricht

sul/«/ 12,120 . plkittu = Amt, szolgál
Fostsn,Aufslcht,Unterhalt, szolgálat
Aikf t r ag, Ans t ellung, Behö rd e , szolgabírd
Tervaltung SZOLga

sur 101,9 - 579,184 *« enefiu ■
SZTTLUga /rágl/ 
SORvad

eoliw&chsa SORvaszt
sig 992,2 ■ ublmlu > Tertroeknet, SZIKár

dürr SZIKKcd

sig 592,10ff a slhru ■= klela,wiiizig

SZIKoa;
CSIKasz
CIRGár
SZIKrányl

9lg 592,U A 9  » ^atBu q eng^dÜBB

CSBECály
CSÖKik
CSÖKKen
szfTic

sig 351,6 a aSAba - sltsati
SZÍJafl
SZÉK

sig 454,7 ■ damftka = freundlich.
SZÉKel 
SZl7es

gBMdlgfbanBherzig^gu-t sela SZlVesság
sig 295,17f = ziku » dahlastUrmea, SIYÍt/a szél/

wehea SÜ7ölt



sig 295»26f « m a ^ s u  = weben

sll/a/ 12,117 s fialfltti * /zer/schneIdén, 
spalten

all 457,17 = Salfinra,ep%^ « Hell, 
Slcherhelt,nn7ersehrt,gUnstlg, 
fehlerlo8,masslT/stark sein 

slla 62,5 " hapft,hlpeS8u = zeratört, 
Berbroohen,schadhaft 

slla 12,114 = plklttu = Anatellung, 
Foaten,Aufslcht 

all a hűl 152/4,8 = reStu = Jubel, 
Jauchzen,Fröhllehkel't, Jubeln 

sir 371,lo s aanft^ a rorgehen, 
drángen

sur/= sir/ 4o5,4 = hirru = Grabung, 
Graben,Grab 

3ur/= sir/ :Z,33 = Supilu = 
andern,tau3chen

sir 373,33 = iakű = steigen, 
hochkominen,3ich erheben, 

hoch werden 
sir 152,3 = zamtru = wehklagen,

singen
SIR /= bad/ 373,33 = sakŰ = steigen, 

hoehwerden,sich erheben 
sa 116,4 = erSSu « pflügen,bebauen

szövet
SZŐ
SZffos
SZEL
SZELet
SZILAkol
szilánk
SZILárd
szilárdság
SZILárdít
SILány
SELEjt
CSELÉd
CSELÉdság
ZÜLLlk
ZÜLLÍ
SÜRget
SÜRgía
CSÖRtet
SÍR
SÍR-ásó
CSERél
CSERe-bere
CSERe
SERdUl
SERked
SARJad
SÍR
SIRáa
SZIBt

SZÁnt
SZÁntáa



PA 295,12 = íbu = HolZfBaum 
= kétágá fa 

pa 295,13 " &ra = Sprosa,Nachkomme 
y.ö. peS 3 4 6 ,32 = tia, 

pa 29 5 ,1 1 = appu = Gipfel 
pad 45o,5 = amftru = sehen,finden 
pad 45o,2 = uddü = erkannt werden, 

erkennen 
pad 450,3 « amipu = beschauen, 

sehei ,schauea 
pad 45o,7 « le'ft Sa am&tl a stark.

, aeiB Ton dér Blngeweid* 
pad 45o>9 = aamftru = Tagesanbruoh* 

schein«n,aufleuchten,Morg0a 
pad 4 6 9,3 /4 = ka3tpu,klspu = 

^erbröckela,Zerbröckelung 
pad( 45o,9 = n*mftru,numm » ffelterkeit, 

Pröhllchkelt,3l«h erheltem
pad 469,3 = kasftpu = Brooken

pad 45o,5f = pattű «= Korb 
pa-ar/=pap/ 381,53/6o -a«mftru,pi8ft » 

hell,llohi,welss,reln 
peS 354,88 = kamű = verbrennen, 

brennen
pu 511,28 a pü = Mund,Haul,Rede,

Gerede,Klnnbacken.SchneId a.
Schárfa,vulra

PA /élő-,tűzi-/

Pl
PItt
P<5, PE /régi/
PEDez/fel-/
PONTol
PONTolgat
PIGTal
FIGYelmea
POTroh
POTrohos
PITTYmallik
PITTYmallat
POZdorJa
POZdorJ-áTá zúz
PAJkoa

PETTY
PÖTTÖ*
PUTTony
FEHÉR
FABR /régi/ 
PEStAemence/

POfa
pofázik 
FOg/füréa*— / 
T.ö.cseremiset pU 
PTJca /yulva/

ra 328,19 = gabfttii kapern, 
ergreifen,festhai

RAgad/oda-/
RAgad/meg-/



ra 328,11 = lapfitu = ausreissen,
ergreifen

ra 328,23 = rasatu = zerstören,
zerschlagen 

ra 328,30h = namaru = strahlend, 
leuchtend 

ra 328,25 * rapftSu = zerschlagen

re 2o6a,ll = radtt,rédú = fUhren, 
leiten,lénkén,Leitung, 
Regierung,geeignet sein

re 2o6,35 = parSdu = fürchten, 
zlttern 

T.ö.búr 11,23 
gin 2o6,35 

ru 441,19 = nakftpu = stossen

ri 86,32 = nasfthu = ausreissen

ri 86,31 = nisű,r6W,ra^ = 
sich verbergen 

ri 86,46 = ramü = werfen,schiessen 
ri 86,41/74 = paráSu = fliegen 
rab 151,6 = rabú = vergrössert,gross 
rig 295,5 = gibű = sprechen,reden, 

erzahlen
rig 295,c,lo = re’ü = abweiden,weiden 
rig 295c,7 = nadü =gründen,setzen, 

anlegen

RÁnt
RÁz
ROnt

RAgyog

R£ped,
REpeszt
REnd
REndelet
REndszabály
REndszer
Rendes
REng
REmeg
REbedezik

Rúg
RUgás
RIsszant
Ricái
REjt
REjtőzik
Röpít
REpül
ROPPant
REGál
REGe
LEGel
RAK /falat/ 
RAK /tüzet/



Sab 2951c,9 > bakftmu ■ ausrupfea, 
rapfen 

T.ö.dub 352,28 = ua.
Sab ts iag 384,2 » amfttn = Vort 

▼.ö.dug 15,11/32 
3ab 2951r,12 = sarftnu » abschnelden,

beachneiden 
Sab = sag 384,8 = libbu = Herz 
Sag ^84,118/9 = unnlnu,enenu = 

Seu^zeríjSeuf zen 
Sag 384,5 = eriktu = Oberschenkel 
6ag-gar 384,241a/ll7ff = haSáhu ̂  

unnlnu = sevfzen,flehen 
Sag 3 56,5/6/7 = dama^,damku = fíut, 

Gute3,vortrefflich,gesTind sein, 
gedeihen,wirksam,wohl

Sag 356,5 = damku = gnadig, 
bannherzig 

Sad 396,15 = kiSSatu = Machtfülle, 
Welt,Macht,machti g 

Sál 231,41 = nálni = Schweinefett, 
Speck

Sál 231,47 = namaru = leuchten,
3chR inén

Sár 152,13 = kalO = abBchliessen, 
einsperren 

3ar 152,29 = "bantt = erzeuí^en, bauen, 
schaffen,plánén 

Sa-ra 353,29 = ab§lu = vertrocknet, 
dürr,trocken werden

Sár 11,27 = hamá^ = flammen,
Tjrennen

GYAPJÚ

SZÓ
SZAYak
SZAB
SZABÓ
SZÍV
sóhaj
sóhajt
SÓdar
SÓVÁRog
SÓVÁRgás
JÓ
jóság
JAVul
JAVasol
SAJnál
SAJnálat
HATalom,
HATalmas
SZALonna

SALYog

ZÁR
ZÁP./be-.el-,/
SZERez
SZERkeszt
SZÁRAZ
SZÁRAd
SZÁRÍt
ZSARátook



iar 396,19 = mödu = zahlreich sein, 
viel,Vlelheit,Menge 
T.ö, ier = kisru 

Sár 3 2 9 ,2 = uggatn = zornig sein,
Zorn

Se /: Se-bad-da/ 367,58d = verzehren, 
essen,spelsen 
Y.ö.Se-ba 367,31 
3i,zi,gl = Tnalű,Sebű,Sibű 
5u 545,13 

5eg 551,4 = Surlpu = Eis

Seg vagy 5eta 57P,lo4cd = zananu = 
zunnu = regnen,Regen 

Ser 1 5 2 ,2 2 = simdu = Vertrag,Satzung

ier 152,22 = kO = ?aden,Gam,
Schnur,Strlck 

SeS 3 3 1,7f = marru = saűer 
Su 411,95 = pahü = einsperren, 

abechlleBsen,achllessen 
itt 545,43d = purrurm = zerbrechen, 

zerstören 
Stib 68,2 =  abSku =  drehen,wencien 
Sub 68,11 =  makSta =  fallen,stürzen

Smb 68,22 = rap&du umherBchwe1fen, 
umherlaufen

6nb 68,13 = nadű = werfen, 
auswerfen,niederwerfen

Sub 68,24 = Sabatu = reinfegen, 
relnigen,f.breiben,acheuem

SEReg

ZSfiRtölődlli

Eb zik
Ebéd
Etet

JÉG
JEGea
SÍK-VÍS

SZERzödés
SZERződik
CÉRna
CÉRna-azál
sóska
CSDk/be-,le-/

Zúz
zúza
CSAVar
STJPPan 
CSAPda 
CSABukol 
CSAPong 
CSAVarog 
CSAPAi-,el-, 

le-,meg- 
oda- /

SEPcr
SEPrí
SZAPPan



Suba 68,4 = afiibu = wohneii,8ltzen SZOBA
fittr 329 ,5 = izzu = gewaltig,gross, SZÖRnyű

3chreckliolt,furchtbar SZÖRnytíség 
Swr lol,7 = zan&nu = regnen CSURog
Sur lol,23 = natftku = tropfen CSURog
Sur/tt/ 494,5 = kabÚ = Stall CSÖR
Síd 3 1 4 ,5 » alftktn = Gang,Lauf SÍTa

tab 124,123/4 « esfipB = hinzufügen, 
verdoppeltt,inultipliziereB 

tab 124,18 = sanftku = festhalten,
binden

v.ö, dab I,II 
tab 124,28 ■ samfttu = abreissen, 

v.ö. dub II 
tag 126,26 > sapftSv a sioh weiten,

weit

tag 126,21 e lap&tu = drehen,
wenden

tag 126,22 a mahflsu = weben,fSUen, 
ers chlagen,abs chlagen,s chlagen

tag 63,2 - 126,3 = erébu = lassen, 
verlasB«n,entlasseB

tag 126,24 = nadft » auswerfen, 
s e t zeA,anle gén,aus ges puckt, 
Spucke

tag 126,36 = 86lu = sich erkundigen, 
ausfórsehen

TÖBB
TÖBBség
TAPad
TAPaszt

TÉP/le-,ki-/
TÉPée
TÁG
TÁGas
TÁGul
TÁOÍt
TEKer
TEKereg
TEEergtf
TAEáes
TAGI (5
TAGlőz
TAVozik
TÁVolít
rAVolodik
TAJték
TAKaréko sko d ik 

TÁJékozódik



tag 126,34 = rakásu = festfügen, 
zurüsten,zubinden 

tar 1 2 ,8 8 = hlpú,har>ű,huppű = Riss, 
/zer/brechen,zerbrechen aein, 
abgebrochen

tar 12,89 = harabu =
vervrüstet/zerstört sein 

tar 1 2,lol = pakadu = aufbewahren,#
bewahren

tar 1 2,lo3 = paráau = fernhalten, 
abhal ten,heminen 

tar 12,86 = ussussu = auaforschen, ̂ • • • • ' 
te 3 7 6 ,3 1 = paiahu = verehren,dienen 
tuh 167,2 = eli,ataru,madu = über, 

mehr als,darüberhinaus 
tűm 2o7,9 = tabű = auferstehen, 

anrücken,einfallén,erheben

túr 58,lo/5 = alSdu = gebaren, 
erzeugen

túr 58,lo = maras,marsu = Leiden, 
leiden,Widerstand leisten, 
beschwerlich 

túr 144,11b - siiiru = winzig,kiéin, 
kiéin sein 

túr 5 8,l/lc/ 5  = banü = erzeugen, 
s chaffen,zeugen,bauen

til 69,13 = aSabu = wohnen,sitzen, 
Wohnung,Eleiben

TÁKol
TAJkol
TÖR,TÖRik
TÖRedék
TÖRés
TÖRmelék
TARol /le-/

TÁRol
TARisznya
TARtóztat
TARtózkodik
TÁR /fel-/
Tisztel, Tiszt
TEHer

TÁMad /szél-/
TÁMad /fel-/
TÁMad /neki-/
TÖRZS
TÖRzsökös
TÖR
TÖRés

TÖRpe

TERemt
TERmel
TERerató
TELep
TELepedik
TELepül



tll 69>2o =■ gamarupgaura,glmra
Tollst&ndlg,ganz ygesamt^all,t o 1 1 , 
zu Ende gehea^beendibgen, 
Voll3t&ndigkelt,Gesamtheit 

tir 3 2 5 ,1 3 = tarftsu,terftsu^tftm a 
ausbrelten,ausstrecken,rlchteD, 
sleh erstreekea^Tomehmeii, 
ziiriehten^sioh wendeK,errlehtea, 
geraderlehteB,zurtiekkehrea, 
wlederzufalle*

TELe 
TELt 
TELjes 
TELlk 
TERÍt 
TÉRjed 
TÉRJészt 
TERep
TERpeszkedik
TERŰI
TERvez
TÉR
TÉRül-fordul 
TÉRÜl/meg-/ 
TÉR /rissza-/.
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