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BEVEZETc"

Pdrisban, az E. de Boccard kiad6s &ban, 6llami t6mo-
gatdssal, 1975-ben megjelenr "Dictionnaire d'Erymologie
sumdrienne et Gramrn aire compar6e' c. kcinyv nyelvtani
r&z6nek m,a gyar nyelvti vilro'zata a jelen munka, V,illay
Frig;yes Kd,roly 6ti,iltetds6ben.

A mdsik, a sz6t6,ri r!sz, az 6kori keleti szumdr nyelv-
nek, 6s helyenk6nt az 6kori akkad nyelvnek is, 616 vagy
holt nyelvekben mutatkoz6, visszad,r6 jelens6geit iileli
fel.

A sz6k pdrhuzamos ismertetds6ben ott az olvas6, aki
a f rancia nyelvet kell6en nem ismeri, ?z id|zett mds
nyelvek pdrbuzarndbdn, a maryar megfelel6kben is, a

benni,ik el6fordul6 szavak at nagyjiban m6gis felismerheti.
A kiinyv nyelvtani fejtegetdsei azonban, a francia

nyelvii szovegben, nem minden magyar olvas6 szimira
egykcinnyen hozz&f6rhet6knek l|tszanak.

A magyar villtozat ebben a munkdban a magyar olva-
s6 alkalmas $jikoztatilsir szolg6lj^.

Dr. Zakar Andrds (Budapest) nyelv6szi kozremtikd-
d6s66rt 6s sz{ves tdmogatisil|rt a kiad6 6s a szerzT

kciszoneuiiket f ejeztk ki.
A szerz|



\ \I

NYELVTAN

Ebben a mtiben nem volna hely6nval6, m6gcsak riivi-
ditve sem, egy iisszehasonlit6 nyelvtant adni. De az&rt a

k6p kiegeszf#se v6gem m6,r arnennyire a szum6rnak

a k6s6bbi nyelvekben val6 tovdbbdl6sdt illeti ndh4ny

megjegyzls utin felvonultatunk egy so,r alakani 6s

mondattani jellry,etessfueq amely ndhdny fontos rlszlet
tekintet6ben egy folytonossigr6l tandskodik, m6g ha

tiibb 6vez,rdr6l is van sz6. Egy kieg6szi$ fiiggel6ket
csato,lunk m6g az el6z6 feju,etekben kdzolt osszehason-

lit6 sz6ryiijtemdny megtoldilsfira.
Ime nilhiny bevezxl sz6 a szum6r nyelv 4ltal6nos

szerkezettre 6s a benne foglalt fogalomrendszerre vonat-
koz6an.

A szum6r mondat :'i;rgyi (objektiv). Tijmiirs6g6ben
kifejui a gondolat gazdagsigit, n6ha keresve a nyelv-
harm6niit. Azonban el6fordul, hogy 6rz6si,ink szerint
keveseljiik benne a vildgossigot . . . Az alaktani szerke-

zene rugalmas. A besz6dr6szek vilhozhatnak a sziiveg-
iisszdiigg,6s termds ?-ete szerint. A szum6rnak n6vel6je



nlncs. Bizonyos esetekben megengedett a ragok elhagyit-
sa. Az alanyeset 6s a tdrgyeset mqillapitasa v6gett n6ha
rckintetbe kell venn,i a szovegcisszefiigg6st, hogy meg-
ktilcinbciztessi.ik az alanyt 6s a tirgyat. Ugyancsak a

szcivegcisszeftigg6s segit nektink bizonyos szavak ponros
jelendsdnek meg6llapitisinii is.

, 
O szumdr nyelvben a kijelent6s felt6tlen. A mondat

reszerinek mintegy egym6,smell6 rendeldse nyelvrani
hangk6pz6sek ndlki.il visszati.ikrciz i azt a gondolator,
hogy a cselekv6s egy viszonylagos dtlensig a mindensdg

j mozgisiban, olyan Sllapot, mint <<az engedve mozdul4sr'.

/ A mondat fel6pit6s6nek rcngely6ben m6gis az i g t
' van, egy komplexurn, amely valljiban ^ monda#eli

gondolat eW kis elrendez6s-iisszefoglalS,sa 6s amely ura-
l:ist ad a tiibbi elemek funkci 6jira vonatkoz6an. Az ig.
a mondat ..szelleme". Az id6fogalom az 6ltal6nos id6-
tartamnak csup6n eW 6,rnyalata. A szum6rek szimir:a
a megval6sult esemdny, t befejezett cselekv6s az egyedtili
val6sig; ez. ew "jelen", mig a mi jeleni,ink {tgy foghat6
fel, mint kozveden "jciv6" 6s a mi jov6nk azono,s'si
v6lik egy (ndha) enyhe 6hajtfus.sal.

A szumdr nyelv helyzete

Azok az er6f eszit6sek, amelyek a szum6r nyelv osztil-
lyozi,sira irinyulnak kivdltk6ppen ami a szerke,zet|t
illed nagyon ktilonfdl6k. T6bb o,ldalr6l a szum6rt
cisszehasonlftom6k hol a nyelvek so.kas A,gival, csaknem
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valamennyivel, de kev6s eredm6nnyel, hol pedig 6pp

ellenk ez,6en azt illitottik mind a mai napig, hogy

a szurndr, kiv6l*6pp a szerkezete rckintet6ben egyik

nyelvvel sem rokon.
C. Autran valamikor azt aiilnloffia, hogy tekinm6k

a szum6,rt egy 6sr6gi nyelv6szeti komplexum alapanya-

ginak, amely a kev6ss6 ismert dvo'li m61$a nyfilik
vis'sza . . . Ez a meghitrilis azonb'an nem l4mzik el-

fogadh at6 6s elkeri,ilhetetlen megoldisnak.

Az emlirctt ellentmonddsoknak az oka az a $ny, hogy

az igen r6szleges 6s egyenl6den hasonlato'ssdgok a szu-

m6rral szdmo,s nyelvben el6fordulnak. Az cisszehasonli-

ds {rdeke,lt kutat6i kozott egyesek sokat 6szrevettek,

misok viszont igen keveset vettek 6szre, ami a szumdr

alapjit illeti. Itt az rit neh6z a nem-szum6rol6gusok

,6si6,re 6s azok r6'sz6're is, akik nem ismerik elegend6

m6rt6kben sem a szum6r't, sern pedig azokat a, nyelveket,

amelyeket vele szembehelyeznek . . .

Ragok , el6r*gok t belragok kisdretdvel Yagy azok n6l-

ktil, akadnak sz6p szimban egymist6l m6sk6nt eltit6

nyelvekben is, akdr egyediil, akLr kombinilva,ktilOnfd'le
vikozatokban. Tdbb-kevesebb gyakonsiggal m6g a mo-

dern nyelvekben is el6fordulnak ki.ilonf6'le " osztilyoz6k"
(determinativok), mint r6gies maradvinyok.

I Az <e16-rag> helyesebben: e 16 i g e (Pr6fixe verbal), a szum6r
nyelvben is-. Nem LgazL <prae-fixum>>, mivelhogy a fe1sz6lit6
m6dban a sz6 v6g6re kertil. Magyarban is jobban <el6-ige>
(pr6-verbe). Praefixum pl. a latinban van. (Szerufl megi.)
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A szum6r az els6 bizonyitdkokkal igazoh 6s uudomd-
nyosan ismert nyelv. (Igen term6szetesen szimitdsba kell
venni n{hiny kevdsbd ismert 6s vitds r6szletet ir.) A szu-
mdr utdni nyelvekben, vagyis az 1l1,nyelvekben a kdl-
cscincissigek az egyik nyelvcsoportb6l a mdsikba v6ndo-
rolnak. fnnen van 32, hogy k6#rrelmtis6gek merlilnek
f6l ...

A me*iilcinboztedsre a hajlk6,so,k (flexi6k) f6leg
a bels6k, a n6vsz6i vary igei szolgilarban l6v6k
jelentkunek az agglutind,ci6 ra,gjaivakz.*b,en min t ;6a-
l6nos ismirvek a nyelvek osztilyozS,sinill, an6lkti I azon-
ban, hogy az cisszes esetekben ig, meg leheme hathrozni
az idi6ma jellegdr.

Hogy elhely ezz6k valahova. (rr"gy pedig ne helyezzilk
el) a szum6r nyelvet, a kutat6k f6ieg 

-\fEISSBACH-nak

1898-ban megjelent "Die surneriscbe Frage> cimij miiv6-
hez, igazodtak, amelynek sok pontja mi' tdlhaladott
illdspontot jelent. Elladisa tcibb vonarkozdsban m6sod-
vagy harmadklzbll val6. 6r kcivewe v. chrisrian ig*
viltozatos k6pet festett, tobb irdnyban onk6nyesen, a
szumdr nyelv jellegdre 6's kapcsolataira vonatk oz6an.
(Die stellung des sumerischen, 1932.; Beitriige, 19i2.)
chrisdan megkisdrelt szuggerdlni egy kdpzelt <<proro-
szumdrt'r, a III. |vezred el6ttit -, amikor val|sirgos,
dvoli nyelvekb6l tcireddkeket id,&z6,y;t (szud,iniq kaukd-
zusir, tibet-burmait stb.) . . . (Ergebnis, 121, ss.) Egy
szindn kiagyalt vdlem6nyt kcivetem (18 7g-b6l), Hyde
Clarke-t61. (Eszerint a szumdr az uril-.akiji, az afrik*i,
a mandingo, a bornu, a burmai 6s az amerikai nyelvek
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keve,r6ke /?/, a <<pomo"-6 /?/)... A torr6nelemel6ttis6g
paradoxonnak litszik a nyelv6szerben is... Ugyancsak
kev6sb6 me,ggy 626 6s inkibb onk6nyes Christian iriny-
zata, amely szerint eW szum6r sz6csoportot a mezopo-
timiai s'zenrit 

^b6l 
szilrmaztat. Kiv6ve egy kissz6mti kdl-

cscinsz6t, 6pp az ellenk e,z6je a nyilvinval6, amir litaLi-
ban el is ismertek. Szdmos akk6d sz6 -az elemiek is
szum6r eredetiiek (gyakran <<u>> v6gz6ddsse'1.).

Karl Bouda felemlirctt hasonl6s6gokat igen r6szle-
geseket a nyugat-kauk 6zusi nyelvekb6l, nevezeresen
a belragokban, amelyek fontosak ebb,en a tekinterben.
A kauk6zusi nyelvek azonban inkdbb md.ssalhangz6s,ak,
szemben a szum6'rral. Bouda itt hasonl6k6ppen 6s,sze-
hasonl kotta a b|,szk 6s a tibe,ti nyelver. A 87 sz6b6l 6116

gyiijtemdnyb6l azonban csupin 33-at lehet a szumd rral
vonatk oz6,sba hozni, bele6rwe a kdteseket is. (A ribetit
taliln mint szo,msz6dosat lehet idlzni az Indus foly6ra
kiterjesztve (/? /, tcirt6nelem el6wr6l, mint ellen6r izhewt-
lent.)

Th. Kluge a fe'nti vonatkozdsban kitdrt a koz|p-afrikai
nyelvekre it, de cs'ak "egy f ejl6d4,sben l6v6 hasonl 6sig
fok6"-ig jutott el /?/. (Bildungssrufenihnlichkeit.)
M6gis a banru kciz6p-afrikai nyelvben p|ldilul az ele-
fdntot ..tlu,r-nak mondjik (dl), tcibbesben ..li-tlur, (Meil-
lem-Cohen), . . .?rDi fonetikai, sz6t6,ri 6s alaktani p6lda.)
(L6sd a szumdrt cis,szehasonlitdsban!l) E. Srucken meg-
kisdrelrc a szumdrt vonatk o,z6,sba hozni az iceiniai
nyelvekkel. Az, ami a, polindziaiban 6s az indon6ziai-
ban ( !) el6fordul mint egyez.6 sz6, minimdlis 6s a sze,r-
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kezed hasonl6sdg is nagyon toreddkes. A polin6 ziat
<<Inu-ra-u> sz6 pl. ta'l6n meghatirozhatatlan tdvoli id6k-
b6l val6 nyelvroncs, jelenrend a szumdr <<ra>: <<megiir'
ig6q 6s m6g hozz6, a <<rnu> eldraggal.

Egy rcivid kcirsdrak6ppen menjiink ir, azon nyelv-
csoPortok dltaldnos helyein, amelyeket megftis{relrek a
szum6 rral egyiitt megemliteni.

l./ A kiilcinf6le nagyszimu afrikai nyelvekben sz6r-
vinyosan fordulnak el6 alaktani hasonlatossigok. rsy
egyesekben ragok, - amelyek egyebi.itr is l6that6k *oL-
alakzadt nyelvekben. A hatiroz6k, amelyek a nyelve,k
fejl6d6.s6ben lehernek kozcis cjroks6gek, maradv6nyok;
ennek nyomai meg alSlhat6k m6g az el6 nyelvekben is,
ellggt vegyesen. El6k6p z6s szavak, amelyek jelent6-
siikben nagyon idegenszertiek a szum6rben. J6 n6h6ny
ezek kcizi.il a nyelvek kozi.il mdssalhangz6s (ldsd fentebb
a "li-tlu"-r). A sz6legyzdk itt igen ,.td,voli' eg6szben
v6ve.

2./ A nyugat-afrikai nyelvekben poliszint6tizmussdg,
kezdetlegess6g, terjedelmess6g 6szlelhet6 akdrcsak a
tobbi primitiv nyelvcsalddban , tdvol a szum|r ..klasz-
szikus" m6rs6klet6t6l. A sz6kincs ennek megfelel6en
jelentdktelen. (A szumdrekkel val6 kereskedelem tal6n
I6treho zott n6h dn y szerkez e'ri konvergenci a- A,r ny alarct ( ? ) .

3./ A berber nyelvek missalhangz6saknak szimkanak.
Sz6kincsi.ikben nincs 6rdemleges r6sz az cisszehasonli-
tLsra.

4./ Az amerikai nyelvekben a poliszinrdtizmus
amely visszamaradott egyedi.il nem bizonyftdk a
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szumd rral szemben 6s ugyan i1y van mds tekinterben is
(l6sd a ..supr6'r-t No. 2.). A fonetika, amely helyenkint
ig* m6ss'alhangz6s, kozismerr, isy p6ld6u I az 6ri 

^n6k-ban, a sz'entek neveiben, amelyek ktritil a legfonrosabbak:
Huizilopochrli, Quezaquarl . . .

5./ A mal|ifdldi nyelvekben elt6r6leg a szumd r$l
vannak el6k6p z6'k, az esetekkel kapcsolatosak 6s az

igeiek. Hdr "n6vel6jtik,' varl. A sz6gyiijtem6ny itt
emlit6sre nem 6rdemes. (Taliln nilhiny bizonytalan sz&
161 besz6lhedink.)

6./ A tibet-burmai nyelvekben: .gy bizonyos konzo-
nantizmus, a n|vmisok kiilonb oz6s6ge 6s a nemek is
elhiritanak egy kcizelir6sr a szumd rhiz.

7./ A munda-khol nyelvekben, Indiiban egy kiss6
kiilondll6an J. Przyluski (ME,ILLET-COHEN: oA
r'tild'g nyehtei, ) szerint az ember hangrendilleszkeddsr 6s
ragozix, :'al6l. Ezelc csupdn tipustani jelek. Ezepet a
nyelveket m6gis bizonyos mdrtdkig kcizelfteni lehet a
szumdrhez, szemben az imdnt felsorolt nyelvcsoporrok-
kal. (N6hdny nyelv6sz szerint figyelembe kell venni az
cisszehasonlftdsi sz6gytijtemdny nyomair, kiilcincisen a
szantali nyelvb,en.)
(Megjegyz|si az el6z6 megjegyz1sekn6l f6leg MEILLET-
COHEN-nek az 1924-ben 6s 1952-ben kiadott o A vitdg
nyelaei> cimii mtivdt kcivetttik.)

8./ Nemdg a nyelv6sze'k igy emldkezrek meg a dra-
vida nye,lvekr6l, mint amelyekben az alakmni i6szletek
eml6keztetnek a szum6r alaktanra. Vannak benntil <<vo-
natkoz6 r6szesi.il6k", a vonatk oz6 mondatok funkci 6jL-

I
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ban . . . $eydu : ..tdve> (megt6ve). J. BLOCH szerint
MEILLET-COHEN emlitett miiv6nek 493. oldalilni a
nevek ov6gz6d6seir, a,melyeket inkdbb n6vwt6knak kelle-
ne nevezni, azonosak a kdt szimban; a tamul nyelvben:
manidaN _ .rember'r; tirgye.s,erben: manidaN-ei; maNi-
dar-gal - .,emberekr', tS,rgyeserb,en: maNidar-gaI-ei . . .

Szemdlyes n6vm5,sok: mmul nyelvben: eN tal-ei _ <<a

fejem" (sz6szerint: .r6n fej-emr') . . . De irS,nyzat lilrha$
a tcibbsz 6tagitsitg fel6. J. BLOCH ismdtelten SlIkjq hogy
a dravida nyelvekben m6gis van hajlitits (flexi6): .,A
ndvsz6i hajlitdst uralj&k a nembeli 6s szimbeli kateg6-
ri4k . . . A ndvmisok 6s az ig6k harmadik szemdlyei a
vlgzlddsekben utalnak a nernre.)) - ,rfuz iisszes n6vsz6k
alkalmasak az ejteget6sre: sejdeN-ukku : ..nekem, aki
t€ttefii (vmit") /sz6szerint: <<retr (.tn) 6n-nek (em)" .. o

Nincsenek benne s;exn ellragok, sem belragok (16sd a
szum6rt!) A szavak s7sysp6r, jelzik a ragok 6s vigzdd6-
seb (?) . . . "A tagadi,st csupin az iddrag hiilnya jelziz
a tamul nyelvben: kan-b-eN _ ,.6n lilt'ni fogok", kan-
-d-eN : "6n littamrr, o . , kan-eN : <<nem 16tok, nem
fogo,k li:'ni, nem littam)) . . . Az igdnek csak egy sor a|g-
z6d6se van, amelyeket bozzdtesznek a csupasz iget6hiiz
vagy a ragokkal ell4tott iget6hdz." . . . ..A draviddknak
legfigyelemrem6tt6bb ragja a tagad6 ig6k <<-a-> ragja.r,

Itt i6l l6that6, hogy a hasonlatossdgok ami a szu-
m6r szerkezeteke,t illeti sokszo,ro,s elilgazdsoknak rran-
nak al|vewe, bizonyos ilrnyalatok 6s viss zhangok ellendre
is, ame,lyek itt talilhar6k. Ury l6tszitr, hogy a dravi-
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da sz6gyiijrcm6nyt eddig alig teff6k osszehasonlitis t|,r-
gyivL. Az egyez6,.sek kisszdmdak 6s n6melykor hozzL.-

vet6legesek.
9./ A bils;zk nyelv, amely igen saj|rcilgos 6s bonyolult,

a kevert nyelvek egyik tipusa, amely kozvetit6k6nt
szerepel a nagyon ki.ilcinfdle nyelvek kozcitt (-6g az

exotikumok kozcitt ir, mint p6lddul az eszkim6?) 6s ami
speciilisan a nyelvt anit. illeti, kozvetit azon nyelvek
kcizott, amelyek kozel vagy t6vo,l i.Jlnak a szurn|r rckin-
tet6ben. Ide soroljuk az agglutin6l6 nyelveket 6s a flek-
#i6kat ir, amelyek a b,elsejiikben hajlkanak.

A biszk hajlik a ragoz6 nyelvek fel6 6s nem ismeri
a bels6 hajtog atis\. Sok helyen 6rezhet6 a hangrendillesz-
ked6s fel6 val6 irS,nyzata, m6gis andlkiil, hogy e,gyenl6

volna a szum6r6vel -vagy a magy^r6val, 6s mdg kev6sb6

a torok nyelvek6vel . . . Arrtran 6s mis nyelv6szek szerint
cs'aknem Sllalihan egyet6rtenek a kumt6k abban, hogy
bizonyos egyez'6,sek vannak a bdszkban a kaukizusi
nyelvekkel, amelyek kozi.il tcibben kiizve dt6 sZ€r€pet

tciltene'k be az indo-zu r6pai 6s ural-ah,iji nyetrvek kcizcitt,
mint fdltiton lev6k. G. DUMtrZIL eglszen annak iilit|-
sdig ment, hogy az lszaki 6s ddli kaukizusi, valamint a

bdszk nem mds, mint %y 6s ugyanazon nyelvcsal6d
h6rom 5g .

A hamita nekibuzdulisok itt mdsodlagosa,k 6s k6te,sek.

A kivil6 biszkol6gus nyelvdszek, mint Trombetti, Du-
m6zil, Uhlenbeck, Lacombe, Lafitte 6s' m6g misok ala-
posan kivizs gikik ennek a nyelvnek probl6m iit. Itt
csak feldin6 jellegzetess6gekre' szoritkozunk.
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A bdszk, az euszkara (l'euskara) magdnbangz6s nyelv,
akdrcsak a szum6r, mig a kaukdzusiak nagyrlszt
mdssalhangz6sak. A biszk nyelvb,en b6s6gben vannak
ragok ds ezek sokrdttiek, n6ha e'gymissal kombindlhat6k.
Ak6r citig -uagy hadg is elmehernek. Az el6ragok ritk6k
6s "improdukt{vakrr. Nincsenek belragjai (rrci. az ellen-
tdmel a szum6rban!). Az ut6bbiak b6s6gesen fordulnak
el6 a kauk6zusiakban. A f6n6v-had,roz6 megel6zi a
meghat|"rozottat, mig a mell6kndv-hatiroz6 urina k6-
vetkezik. Az esetv6gz6d6sek, mint hozziadand6 elemek,
a komplexum utols6 szavinak v6g 6hez ragasztand6k .Ery
csoport-flexi6, amellyel p6lddul a magyarban is tal6lko-
zunk, ahol a szokisos sz6rend: mell6kn6a + ntasz6

6ppen fordit ortja a bdszknak. (c. c. uhlenbeck:

"A biszk nyelv 6s az 4ltal6nos nyelv6szer> 70. old.). -Az 5,that6 igu jellegzetess6ge, hogy az szenr)ed6, mivel a
biszk nyelvb,en hiinyzik a tirgyeser. Lgy pl.: *.A2 ember
titi a gyermeker,' _ (a biszkban) ,.Az ember ikal i.itve
van a gyermek"...duk _ <<a ti6d az>> (fdrfiak r6sz6-
re); d u n : <<a ti6d az>> (n6k r6,sz|re), sz6szerint: ..6
birva van 6lt, ;la$) . . . Nemi megkiilonbciztet6s van az
ige,ragozL,sbarr. . .(G. Lacomb.), . . . Ndvsz6k ds az ig6k
er6sen ktilonboznek. rgen ritkin fordul el6, hogy egyik
olyan, mint a mdsik (n,j. egy mdsik rugalmassdggal a
szum6rben).

Ami a szem|lyes n|vmisokat illeti: ni _ dr, gu - mi,
megemlitherjtik a szumdr <<nga-e> egyes sz&rn els6 sze-
m6lyq hasonl6kdpp a kfnai <<ngo>-r 6s a mawar <<6n>-r

(eng-em , tirgyesetet); hasonl6k6ppen a <<zv, zu-ek, 2.
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szemdlyt : ti; a szumdr <<za-e>>-t (r.r), a maryar <<sz>-t

2. szem|lyben, ami hasonl6 a torcik nyelvekben . . .

A hatirozott bdszk ndvel6\ az <-a->-r a szavak v6g6re
teszik, mik6nt a japinban a <<-wa->>-r. A biszk szerke-
zeteket a japinnal is iisszehasonlitottdk (H. de Charen-
cey). - A ..bat', - egy hatirozatlan n6vel6 szint{n a

szavak ut6n kovetk ez,ik: "behin bazen gizon bat" _ volt
valamikor egy ember (sz6szerint! . . . ember egy) . . .

(P. Lafitte).
A b6szk nyelvben megemlitend6k a pdros irsszet6telek,

p6rhuzamosan a dvanda szankszkrit-tal: .,aitamakr, :
apa ds anya; ..oineskuak" - llbak 6s kezek <<zerulur-

rakn _ 69 6s fdld stb. . . . La.ssuk a szum6r pdros szava-
kat: <<an-ki" _ 6g-fcild 6s mdsokat; a magyarban: 6g-
fdld, keze-l6ba. A biszk tcibbes szimit ragok: <<-(")k,

-(e)k" azonosak a magyar tobbes szim ragokkal.
A b6szk sz6gyijtem6nyben igen kisszdmd, 6s m6g hoz-

26. k6tes egyezlsek fordulnak e16 a szum6rrel vagy mis
nyelvekkel (,it, legfeljebb dz darab). M6g a kaukizusi
nyelvekb,en is amelyeket n6mi pdrhuzamba helyezrek
a biszkkal , a, kcizos lexik{lis elemek kissz6mtiak.

A nyelvek alapjinak diff"r.ncidl6disa f6leg egy funk-
ci6ban nyilvitnul ffieg, amely lehet sz6wilaszt6 .vagy

egyidejii, egy ,rjit6ka, a ragoknak, az ellragoknak vagy
a belragoknak, vagy 6ppen ezek hiinyina,k. M6g inkibb
jelentkezhetik ez a funkci6 aa aktfv hajlki,sokban, ki-
vdltkdppen a belstkben, vagy m|srlszt a ragoz&sban.
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A "flexi6" kifejez6s hasznilaa amely csaknem Lka-
ldno,s m6g a kiterjedt drtele,mben is , n6ha fesz6lyez6
6s f6lrevezet6 lehet . . . A "flexi6s" nyelveket, ponro-
sabban a belsd hajlitl,stiakat az jellernzi, hogy az iget6-
ben vagy a ndvt6ben a maginhangz6 megvdltozik a
nyelvtani "produktivitds" szerint . Ezek j6l ismertek
pdldiul a szlmita nyelvekben. P|ldiu| az indo-eur6pai
nyelvekb6l I az ango,lban I do I did (:6n teszek, 6t
tettern); bring-brought; goose-gee,se; mouse-rnise; a n6'
metben: springen, spra"ng, gesp rungen; ( - ugrani , ugra,
ugrott); Hand - Hende (o, Umlaur); a ragoz6 nyelvek-
ben, mint a szum 6rban, az ural-akiji nyelvekben, ki.izttik
a magyarban, a japitnb,an 6s a tijbbi hasonl6 nemii nyelv-
ben ilyen flexi6 nincs 6s nem is lehet. Vd'geredm6nyben
rehilt inkdbb a sz6gyiijrcm6ny, amely legyen sz6mos,
s6t sqi'meges, szolg|l bizonyit6kul az osszehasonlit 5,sn5l.

(Megjegyz6s: Misr6szt mir 16g me,gemlitertem: a sz6-
gytijtem 6ny a fonetik Sval egytin alkotja meg valamely
nyelv torzs6t, a nyelvtan epdig annak szellem6t.)

Most pedig tdrji.ink 6t a;*ron otimiival hatiros vagy
hozzi kcizeli teriiletek 6kori keleti nyelveire.

t./ Az elamita nyelvet asszf rol6gusok tanulm &nyoz-
zik, hogy felfedj6k az irismaradvinyait,6s azok saj6tos
jelleg6,t. Ezek hdronn egymist kcivet6 id6szakb6l sz6,rmaz-
nak: a III. |vezred kozep616l va16k, k|pirltsosak 6s mosr
vannak megfejt6s alatt. A XVI.-t6l a VIII. szizadig
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terjed6k |kirilsosak, az akkid ir6sm6d szirmazlkai. -Az V. szizadt6l a IV. szizadig az achaimenid6k id6-
szakih6l val6k is 6kir6sosak, h6ro,mnyelvii felirisok per-
zsiul, akkidul 6s 6lamita nyelven. (8,. Benveniste 6s

Meillet-Cohen: "A vil6g nyelvei,,. A k6s6i idlszakok-
az 6lamitdk lehemek sz6mita vagy szdmitizlh n6pek. A
tulajdonneveik mint az "A5-nun-nak' m6g szum6rek is

lehettek: "kfvinsdg-fejedelem-tesz" (?) (vagyis egy feje-
delem n'eve?). Th. Kluge az elamita nyelvre vonatkoz!
miivdnek v6g6n azon a nlzeten volq hogy az csakis

a szum6 rral rokon lehetett . . .

2./ A batti vagy proto-hatti (a III. |vezred kozep6-
b6l) kev6ss6 ismert; "flexi6i" vannak n6vsz6i 6s igei el6-
ragok r6v6n; a belrag jainak szima sok. Ez a nyelv em-
ldkeztet (tored6keiben) n6hiny kauk6zusi nyelvre, mint
p|IdAuI az abhizra. A sz6kincse amennyiben ismert

elszigeteltnek l6tszik.
3./ A bettita nyelvet m6,r Hrozny indo-zur6painak

jelentette ki; talin az is volt.
A hemit,a szcivegekbe szumdr szavak (.r"gy szum6r

lkirisok) vannak be6kelve.
4./ A cb,ild -vagy hdld n6p 6s nyelv amelyet a

hurritik&ral hoznak rokonsdgba (6r amelyet nem
szabad iisszetdveszteni "k6ldeai"-nyelvvel,) URARTU
n6pe volt, Turulpa kcizponttal. Ennek teriilete kortilbeliil
a mostani Orm6nyorsz|,gban fekiidt.Ez az urarrLli nyelv
egy indo-eu r6pat el6ttinek liwzik, b|,r csak az i..e. IX.-
\/II . szizadig ismert. - Err6,l mndskodnak a chiid-asszir
k6tnyelvtis6gek. A chdld hangren dszere erye'zik a
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szumdr6vel . . . Misrlszt a chdld passziv szerkez.e,te az
6rha$ ig6k szimira ismeretes a jelenlegi biszk nyelv-
ben is.

Ami pedig az 6lml6nos jeleket illed, a chdld n6vsz6i
flexilja a flexi6s nyelvekre uml qyr|szt, m6sr6szt vi-
szont o'lyan szerkezetek, mint a birtokos mell6kn6v a
ragoz6 nyelvekre m,utatnak . . . "Ebdni-uki" : az 6n
orszigom (sz6szerint: << orsz6,g-enydmrr) . . . Az ig6k &t-
nemhat6sigit 6s irha$sigit a kcivetk ez6 ragokkal kti-
lcinbcjzteti meg:5i-a" - jcinni,.,5i-ur, _ hozni. A
tranzitivnak szenved6 szerkezete (*gy ergativ segirsdgd-
vel) ak6rcsak a bdszkban itt is el6fordul, s6t
bizonyos fokig az lszaki finnugor nyelvekben, de nem
a magyarban, ahol az irinyzat, ellenk ez6 (a szumd rhez
hasonl6an). - A ch6ld nyelv (amennyire ismeretes) a
hurrita mintijS,ra jelenrkezik, mint "hfd, a kaukizusiak
fel6. A sz6kincse elt6r a tobbiekddl.

5./ A hurrita nyelv, mdsk6ppen szubar, (kor ibban
..mitanni") Szubartu orsz6.g nyelve volt, Akkid $l 6,szak-
r&, Kr.e. III. ds II. |vezred kcizcitt. TuSr atta nev{i kir6-
lyinak egyik levele (Amenophos III. cimire) ismeretes
az 1'370 6s 1,356 kcizcitri 6vekr6l. H6t kitldi 6s vall6-
sos szciveg maradt ffi€g, Mari-szirmazils$ak, a XVIII.
szizad' elejdr6l. A maginhangz6k n6lkiili alfabdrikus
6kir6sos szcivegeket Ugari$61 a legjobban M . E, Laroche
magyarilzta az "Okmdnyok hurrita nyelven, amelyek
Ras Shamri-b6l szirmaznak,, cimti mtiv6ben. - Vannak
m6g valldsos szcivegek 6s levelek szfitagirdssal 6s v6gtil
egy akkid-hur rira kdtnyelvii szciveg.
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Sz6tirak: egy kdtnyelvii szum6r-hurrita; egy n6gy-
nyelvti szum6r-hurrita-akkid-ugarit, felfedezve Ug"-
rit-ban (Ras Shamra). Mint el6bb is, mii kovetjiik Fred.

W. Bush miiv6c a hurrita nyelvrdl. (Ann Arbor, Mich.,
usA, 1964.)

Az Urki5-i oroszlinos felirat, adnelyet A. Parrot 6s

J. Nougayrol kozz|ten 6s magyarizow, 25 sort tartal-
maz hurrita nyelven, 6kirisban. Ezr NOUGAYROL kb.

2370-2300-16I keltezte, mdsok viszont 2200 koriili
id6kr6l, s6t UR III. uralkod6hizinak idej6b6l, amely
kb. 2lao-2000-ig rartorr . E z egy templomfelszentel6si
szoveg Ti5adalt6l, Urki5 enda-n -ii$\.

A burrita kizdr6log ragoz6 nyeht. E,gyetlen p6lda s'incs

arra,, hogy a gyok e16m morf6ma volna. A szavak gyitk6-
hez rctt ragok tisztin kivehet6k. A funkci6juk meghat6-
rozza a n6vsz6i, igei 6s jirul6k sz6i osztilyokat. Ezek
kdpezik a n6vsz6kat, az ig6ket, a n6vm6sokat stb. Ki-
fejeznek birtokviszonyt, elvontsigot, m6dos kist 6s k"P-
csolatot . . . Se-eni-iw-wa (-u-e-ni-e-wa) a5-ti-i-wa-zalam-
-3i (ML.,3/76); sz6szerint - "fiv6r eny6m-6 (.gy-6) fele-
sdg-6 szobor (iivd) - a fiv6rem feles6g6nek szobra.

Az osztily-jirul|ksz6k k6pezik a mondatban a kot6-
sz6, felkiil t6sz6 stb. elemeit, nem v6ve f61 a n6vsz6i 6s

ig*i ragokat, de csatlak oztatnak olyan ragokat, m6g tob-
ber is, amelyek eg6szen kti1on6116k 6s amelyeket ..t6rsi-

t6knak" mondanak (jiru|6ksz6k mint: ..inu,' : mint;
.,guru' _ ism6t sgb.). (F. W. BUSH, 98. oldal.) . . . A
..-dd-e' a ..n6vsz6sitdsra" szolgilz ..tiwe-na>> (tiibbes-
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szim), <<can-orh-aur, (therhe-na) 1 tcibbes szim_ dolgok
csinilva mdlt-ban 6n-5kal (ilr'alam).

A ndvel6t a szayak v6g €re teszik (ldsd a japitn <<wa,r-r)
/akiji/. Az igercivek kirerjeszthet6k igeht:pzdkkel (lisd
ugyan ezt, mds nyelvekben, pl. a magyarban az -og, -oz,
-ar stb., amelyek megfele'lnek a szumdr gydkoknek , 

^g,u5, ar).

Az 6that6 igdket az -i hangz6val ktilonbciztedk ffi*g,
az itnemhat6kat pedig -u-yal ... war-, ...tudni :
w'arii-kk; ufl-, . . . jcinni
6that6 ig6t & pa:ss zlvummal k1pezik (miint a ch6ld nyelv-
ben, 6s m6g a bdszkban, valarnint egyes lszaki finnugor
nyelvekben).

Az 6tha:'6 ig6k jciv6 idej6t .,-ed-,,-del k6pezik, hason-
l6an, mint a szum6,rban az ..e-d6rr-vel 6s a magyarban
(r6giesen) ..-and, -end,r-del . . .

A hurrim szerke zetlben teljesen ragoz6 nyelv, sokkal
inkdbb, mint hogy hajlit6 nyelv legyen (F.w BUSH).

Az indo-e'r6pai nyelv6sz, C. Autran j6l je,gyez.te meg:
(((. . . (inint) l6nyeges j.l &2, hogy az elai,laszthat6 ele-
mek hasonl6k6ppen me,gyannak a megyarban, a uiriip-
ben 6s tcibb kaukizusi nyelvbe,n. >>

A hurrita sz6kincs el6gg6 kiilondll6, mint a kaukdzusi
nyelvekd; mdgis talilhat6k benne olyan szavak, am,elyek
kcizcis vond.st murarnak m6s nyelvekkel . . . lgr/ a kis-
szimiak kcizott van a .rzalamr, : szobor, 

"-.ly talin

I Az eredeti sziivegben giiriig
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betfik 6llnak. (Szerk. megjegyz.)
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lexikilis vonatk ozS,sban osszehasonlithat6 a, szurn6r
.,alamr, - szobor sz6val. Szum6r 6rt6kek akadnak hurri-
ta szovegekben, mi.nt: "dingir>>, 

<<uru>> stb., s6t m6g ragok
is: ..-me5r, 6s m6sok.

A szum6r nyelvvel
tobl''6 vagy kev6sbd kapcsolatos mai nyelvek

Az 6rm6ny nyelzt

Az orm6ny nyelv alapjltban v6ve indo-zur6pai nyelv:
flexi6s 6s mis,salhangz6s. M6gis egy nem indo-eur6pai
nyelv, a chdldok6 akik az 6korban megtelepedtek a

Vin t6 koriil, ut6bb Orm6nyo'rszigban -, a szakembe-

rek sZe,rint bizonyos m6rt6kig hatist gyakorolt az ijr-
m6ny nyelv szerkezet6re. A r6gi klasszikus cirm6ny, ame-
ly"t ,rgrabarrr-nak ) azaz ..{rottn nyelvnek hivnak,
MESROB-nak, az cirmdny irodalomfejl6d6s aryi|nak
korib6l val6.

Sz6kincs6ben csupin sz6rvLnyosan akadnak egyez|sek

a. szumdrrfel. N. E. Vrouyr gonddal sze,rkesztett sz6je'gy-

z6k6ben 1 (a, els6 kcitetben) 11,4 sz6t sorol fel, amelyek
kozott csupin 29 az elfogadhat6 hasonlamssig 6s mdg

ez.ek kozcitt is vannak vitisak.
A legjobbak kozott szerepelnek a kovetk ez6k: ki-dur

lakoss Ag; ktwr - tet6 ; udum

1 N. E. Vrouyr: <Az iirm6ny nyelv etimol6giai jegyz6ke> I. r6sz
Kiad6: T. Vrouyr, Antwerpen, 1948.



atun _ kemence; bdd _ fal, pat _ fal, ndg-ga akkad
(anaku) - f6m; anag _ 6r; gulkin : arany; polki -
arany; gi"s-rin - mdrleg , kszir _ m6rleg ; kui - b6r,
kaszi : b6r, dug : t6rd; dzung : s.a. ; ziz : kukac,
f6reg; tsets _ u.a. (Egymis rnelld helyuz.xt egyez6sek:
szum6r-cirrn6try.)

A kaukdzusi nyelztek

A kaukdzu,si nyelvekre vonarkozhn Georges Dumtzil
ismertetdsdt kovetjtik MEILLET-COHEN-nek .,A vilig
nyelvei" cimii miiv6b6l.

Ezek a nyelvek e16gg6 ktilonf6l6k 6s szlroszlanak
csoportokban a kcirzetek 6s igrijak szerint . Az 6szak-
keleti 6s a koz6,p-6szaki nyelveket csupdn kisszimd lakos-
sdg beszdli. Kcizi.iliik n6melyek alig ismertek . . . A tobbi
kozott a "k'tiri t'abasaran>>-t drdekesen ..szamuriinrr-nak
mondjik( ? ): /mint egy vindorcsoporr tdvoli hagyom|,-
nyilnak halv6,ny eml6kekdppen, a Kaukdzus misik ol-
dalir6l (?) /. Inkdbb ismertek az 6szaknyugati nyel-
vek, mint a cserke sz) az ub,ich " 6s az abchiz. A cserkesz-
ben az igen6v-gerundiumok fontosak: ..92g'sr, _ r6ka;

"bag'ci', _ l6v6n r6ka, mint r6ka, amely 
'gy r6ka, 6rrc-

lemben . . . Az 6szaki nyelvekben lszrevehedk a <<passz{v
jellegek"; vagyis az inrran ziriv irinyzat az ig6kn6l, ha-
sonl6kdpp* mint 6srdgi orszigok tcibb nyelv6ben a

x Pogr6nyi Nagy foglalkozott vele
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r6szletesen. (Szerk. megi.)
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Kaukizuson tril, amelyekr6l mi,r fenrcbb sz6 volt es

amelyek ellent6tben dllnak a tivol-d6li szum6rrel. Kelet
6s Nyugat nyelvei k6t f6vonisban ellentdrcsek i a kele-

tiekben az alaktant a n6vsz6k osztdlyokra val6 sz6tbon-

d,sa vralja, m6gpedig egy el6gg6 bonyolult rendszer sze'

rrnt . . . Ezze| szemben a nyugadakban nincsenek .roszt|-

lyok" (r.agy kateg6ri6k) , azonban ismerilnk benntik kti-
lonleges vonatk oz|"si jeleket. A keleti nyelvek a rend-

kivi.il fejlert n6vsz6i ejteget6si,ikkel ti,innek ki . . (e1#r6en

a ragoz6 nyelvekt6l, mint p6lddul a szum6r). Viszont a

nyugati nyelvekben az ejtegetds kev6sb6 iellegzetes.
Ennek hely6ben ,,neh6zked6" n6ha nary m6rt6kben

az igei komplexum. Felhalmoznak ellragozott eleme-

ket, mint el6ig6ket, irinyk6 sz6csk ikaq e'lmenve egdszen

3 n6vm6si elemig.. . (G. Dum6zil). - Itt r6szben egy

szerkezeti cisszeh ajlhs jelentk eztk a szumdrrel. (El6rag.)

Hozz6, m6g kiilcinf6le belragok.
A dili nyelvek kijzcitt taldljuk a georgi ait, ^ 

mingr6-
liait(a ISzt 6s ^ szvint). A georgiai ismeri az ergativ
r6szesetet: ma(n), (*), az eszkiizhadroz6ft, 6s egy

hatilrozfit es,etet (mama-d : atyak6nt). "A n6vut6ra
szimos alak van, kcizvetleniil hozziragasztva a t6sz6hoz
... pl.: szaxli - hiz, ergativr szaxlma(n). A vonatkoz6
n6vmdso,k funkci6it ("ki, amikor, aho,l stb.) a gyciksz6k-

nak, kdrd6n6vmdsoknak kifejezettsn gazdag rendszer6vel

f ejez.tk ki. - A agadAst egy on6116 sz6val f eiezik ki . . .,,
*,A2 ig. a legeredetibb elem. Az igealak taralmazhav
1/ egy vary k& helyi el6igdt, W szem6lyre utal6 e16-

ragot; 2/ egy gyiikot; 3/ ^ 
gyok utin egy ,,k6pz6{" a



rn6Cra, id6re vonatk oz6an.r, (L6sd a finnugor nyelveket:
a magyart,.) Egy6bk6nt a georgiaiban ma,warhoz
hasonl6an, vannak kozbeiktatott elemek (a szerkq,et
szerint kiilcin,fdl6k, a csalddias nyelvben). (pl.: meg
neked csak akkor ado,m; - Igekcitd + (n6vmis +
kcit6sz6 + id6hatiroz6) + gyok + rag) . . .

A fentiekben csaknem min daz, amit nekiink G. Dum6-
ztl is a georgiai nyelvr6l mond, dibb6-kev6sbd a szum6r-
re eml6keztet. Vegyi,ink p|ldikat, mint: q'er-s : 6 ir;
(a clmze,tt megjelcil6se ndlkiil); . . . i-q'er-a : 6 ir maga
r6sz6re... rni-s-q'er-s : 6 ir (mdsnak), a..mi' ig.-
kcit6, amely a tivols Sgot jelzi . . . a-g'er-s - 6 ir (a fal-
ra). Miiveltet6sben: a-g'er-eb-a : ir6dik. - A f6n6vi
6s mell6kn6vi igeneveket e16- 6s ut6ragokkal k6pezik.
(G. Dum6zil) (A ..f'r, hasonlft a magyar <(ry>>-re 6s
a magyAr ..Cn-fe.)

Az eg6szet v6ve a kaukdzusi nyelveknek ktilcinf6le
szerkezeteik vann'ak, helyenk6nt egymds kozott kcilcsci-
nciss6get mutatva, de vannak olyan elemeik is korl6-
tozott m6rt6kben , amelyek megfelelnep mds nyelv6-
szeti csoPortoknak. Egyoekben el6fordulnak sz1p szim-
mal ellragok (?), belragok 6s ur6r,agok, m6sokba" meg
ezek hiinyo znak. A kaukazusi nyelvek fonetik 6j;
nagyrl'szt mdssalhangz6s. Tobbsdgtikben kozelebb illnak
a flektdl6 nyelvekhez, misok viszont bizonyos m6rt6kig
kcizelednek a ragoz| nyelvekhez. Igaz,at kell adni
c. Autran-nak, amikor azt Lllifia hogy a d6l-kauk6zusi
nyelvek a f6l dton vannak az indo-eur6pai ds az ural-
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ak|,ji nyelvek kozcitt. (Vagy ha t gy tetszik i az urali
6s az ahijtak kcizott.)

A. Meillet hasonl6k6ppen f ejezte ki v6,1em 6,ny& ebben

a 6rgyban: ami az Skalilnos szerkeze'tet illeti, a d6l-
kaukizusi kcizvetit a flektdl6 indo-eur6pai tipus 6s a

torok meg finnugor tipus kcizcitt, amelyek <in6ll6 jelleg-

gel birnak. - Az igeragozS.s itt nagyon bonyolult.
Ami a f6n6v alakjin illed, dz eset-jellegzetess6gek ugyan-
azok a tobbes szdmban, mint az egyes: szimban. igyt
mam : upa,, birtokesetben: mamis(") ; tobbes szim: ma-
mebi, birtokosesetben: mamebis(a) stb. (Meillet-Cohen:

"A vtlig nyelve'i", f. kiadis, 344. oldal.)
A nyelvcsoportok osztilyozhat6k pdrhuzamosan 6s az

lJt alinosan haszn|lt osztily ozisnak megfelel6e,n, mint
prepozici6s nyelvek 6s n6vut6s nyelvek . . . Term 6szete-

sen vannak mds megki.ilonboztet6si m6dok is.

,,:,':i! 
^' 

j,^J^^,

E,zeknek az a,laktaniban a tiibbi kozcitt vannak a

tisztin tipusosak mellett nagyszim:d kozeli egyezlsek is

a szum6 rral, de vannak el#r6k, s6t ellentdtesek is e16g

szdp szimmal Ime nlhiny rulajdonsdg az egyik vagy
a m6sik 6rtelemben: a torok nyelvek ragoz6k A ra,gokon
kivi.il vannak n6vut6ik. Ami pedig a hangtant illeti,
teljesen 6s kizir6\^g hangrendilleszked6k, amiSlal tril-
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haladiilk a mirsdkelten hangrendilleszked6ses szum6rr, afinnugo,r nyelveket 6s a magyart.
Benntik a mdssalhang z6k iilltakoznak, minr aszum6r_ben: g -', *: b, ; - D, (- m); a v6gz6d6sekben:

11 - m stb. (Ezt v. christian is'megj'rgy"rrrri.m. 55.)Nincs rndssarhangzd-kiesds a rr^u^i rr?96r, . . . Nincsenekmdsodlagos m'itta lhangz6ik, vagyis kcizbeikratott fon6m_jaik (a kiejt6s kcinnyfrZrdr.j. . . A tcircik nyelvekben hia_nyoznak az uoszt'Iyoz6kr, ek6r6en a szum 6rt6r, a bur_mait6l , n6h6ny af 
.r,ikai ,ry"tvt6r (bantu) ds a magyarr6ris''' A visszavet6 birtoil;;,g.megeg yezik a szum.rrel(R. Jesdn: Nyervtan, 52), 

^i, 
erc 

"yli"*r.ben a magyar_ral, a finner (Budenz: Finn ,ry"rrr,"rr, 36.ordal) . Azel.reheJyezett tcircik melldkndrr 
-^*egegye 

zik az 6si szum6rgyakorlattar (R. Jestin: Rcivid ,ruiier rry"rrrt"rr, 51. ord.;V. Christian, i.m. 5g., 61., 64.);;;i;*i", ageorgi ai'valDumdzil, 36.), a finnugordval 
,'(6szak*j-e, a magyar'val(l' lrds6bb a tctbbi ,ry.lveket d; az 

^li^l^no, ,aali.arot).Birtokragok a participiumokhoz : a szumdrben . . .[du-a-ni (rol all6)
gyarban, valamint a tcircik ,ry.l o"kb* lr. Ki,ilcin [6lesokciss zet'it'eliisdgek : a szum6rben, a kaukdzusiakban, atcircik nyelvekben, a finnugorokban, 

"- *"g yarban (atcibbi nyelveker ldsd az cisszesit6 dbr,'.6zatbarr). _ Nincsnemi megkiilcinbcjztet6s: a szumdrben, , L"uL 
'zusiban, 

amagyarban & a tcircik nyelve,kben. _ Ami ad,rryesererilleti, a r'',g 
.vagylagos (vapy dpp* hi6,nyzik): aszum6r_ben, a kauk iruii^kblan, a fi"""gorokban 

flu[r. 
'TEINITZ:

0lvas6kcinyv, 24/3r); a rdgi ,i^gy^rbrrr; de er6,gaz6s a
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tcircik nyelvekben' 
- A sz6szerkezeri rend elvilcg ugy.rrlaz: a szumdrben, a kaukdzusiakban, az ural_a lvtji rryc.lvekben' A szenved6 alakot keriilik ;^; m6sk6pp {'cjcz,ikki: a szum6rben, a magyarban, a tcircik nyelvekbc'...de nem a finnugor ,ryelo"r.ben (oszty ik). El6ragok (ig"kcit6k): a szumdrben, a kaukdzusiakt"r, (nyugatiakb;rrr),a bdszkban ds a magyarban i . .. de nem gal6lhat6k ;r,/6s'zaki finnugorokban 6s a tcircik nyervekben. Ilcr_ragok:, a szumdrben, a kaukdzuri"kb"rr, a magyalrb,rrr

[el oda csak akkor megy; (csal 6dias,)i - Berragok nirr-csenek : a tcircjk ,ryelrrekben. _ Kcilcscincis egyeztsek rrndvmdsokban : szum6r, tcircik nyelvek (.rjgurban, christi_an 57, 59 ds o. Donner); hasonl6k6pir" a finnugorok_ban ds a magyarban. Mutat6rr6r*6s-egyez6sek: 
;rszum6rben (-., -ne), a magyarban (-er -ne!) . . . misoka tcircik nyelvekben. 

- (A tcircikben nem ugyan azok t/.igeragok, mint a magyarban: fert6teles m6d -e-nc,-e-nd-ne-k). 
- A szimi|u ut6n egyes szd,rn kiiverkezik:mindig a szum6rben 6s az ural-ah',ii nyelvekben; n:r-gyobb r6szt a kaukdzusi nyelvekben jrr"r.theli, 

JRAS,195, 1913). Nincs t^go.d,6 ig. a tcircikben. ; i^g^atsz6cskdk kezd6 <<n>>-j" -.gvan: a szurm6rben (rr, nam);a kaukdzusiakban (georgiai); i magyarban (re, nem);valamint a szanszt ritU"". 'Ktil6"b;; 
; tcjrcikben.

Er6sir6r, gynkran : a szvrmdrben (,im) ,i 
^^gyarbaH 

(6rn),amely az el6z6 egyendrtdke; az 1rzaii finnugor nyelvek-ben' Nincs 
"^gv kis m6rrdkben f.ep"irelve a tcirciknyelvekben.
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