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a finnugorokt"rr, szemben
Abr' 36) ds a mgyarral: 61lni,

a szum'rrer (R. Jesdn,
ill-a-ni,
ktird-t-em ktird-ci-ttemRezurnp_rfv
tr,i""iezddses)
:
birtok
jerz6s: mint
a szumdrben
(JrsrIN, atr.

52.),

a rircik

nyervekben,
a magyarban, varamint az kszaki
firrrrugorokbar . . .
(BUDENZ, Finn nyelvan,
ie . old.). E El6re helyezett
melldkndv: minr a r.gebbr
,r*6rben
(R. JEsrIN, i. m.
ds v' CHRISTIAN,
6r, 64) ds mint a kaukdzusiak-5g,
ban' a tcircik nyelvekben
d; a magyarban. A rdszesiil6
(pardcipium) ragjai:
a szumdrben (du-a-ni *j6r6-b,an'
ds jirt-a)t ? firr"nugorokban,
=
a magyarban ds
a tcircik
nyelvekben'
.
sokclss zethrcltisdgek;iitl'
nboz6
m6rdkben: a szurndrben, a
kauk 6zusiaki^n'," ,t
ror.
nyervekben,
a magyarban, a finnugoro,kban. _
Kett6z6s, amely a
kcilcscincissdget fejezi
*i;.r;; 6;
"szum6rben (lri - lti=
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a

magyarban:

A ragndlkiili t6rgyeset lehets-dges: a ember_ember_r.
*ulirben, a krrrrk,,r
zusiakban, a r6gi mawarban
ir;
nhvmisokban
szerii magfarban ; az osztyilkban,
^ kor-

finnugorban, c.srrr
a ndvmdsoknak ds a szimneveknek
van thrgyragjuk.
y osztyik nyelvben a kem6s szim, a Dudlis

is

(w' srEINrTz).

isrrrc:rr

6s n6vut6rr egyezdse: a s7.u_
- Ragorr
mdr <(-ta>> (abla,tivusz),
; finn .._tarr, a magyar .._rr _rr,
-ta, -tta>

(ig6k, mrih id6); .._t6', _t6lr, (f6n
6,v,'ablatfvusz.);

magyar: 6ta, yr1" (tdvorod6s,
l.

az abrativuszi j.l.rrrd.rr,

v6. szumdr ud-da4a= nid6t6rr);
a <<ta>>-ra r. a japin: _rA,
hasonl6 6rrclemben; a szum6r
<(_na>> kcizbeiktatds
6ral. a
hasonl6sdgot: a finnugorokban
osztydkban a<<na>> ragor.
,
Az el6-igdk (igekdr6k) a finnben
6s a finnugor nycr_
vekben hi6nyoztr"k, szemben
a szum 6rrel6s a magyarral.
ug5'anez' vonatkozik a berragokra

-

is.

Ndvmdsok 6s n6vm6,sragok:
a szumdrben: els6 szem6ry:
nga-e' ma-e; finnugor, vogul,

uT, osztyik 6s finn: m'
mr, rninr; szumcr m6sodik szem6ly:
,^-r, finnugor, ztir_
j6n: te; finn ds 6szt:
szinl, szd,; szum 6r harmadik szem6ly:
e-ne; finn: hen; mawar,
ers6 szem6ry: 6rr(g), mdsodik
szemdly: rc Cs -sz, harm,adik
szenr6ly, _en.
A mgad6 ig. megvan a finn ,ry.irrb.o, _
nincs meg
a szum6rben, a kaukdzus,iakban,
a
mawarban (ldsd a
tcibbi nyelvet a dbl6z*1ban).
A agad,6sz6csk a kezd6
betrije! <<rl->; 4 szumdrben
r*);
tru,
(r.,
nem), a kauk izusiakbT (georgiai,
" magyarban
cHnrsrIAN
77)
...
,
6s az indo-.eu r6p{ nyervefurri
hasonl6. A finn nyelvben
e agadisokat kifejezik: ei nenr!,
ei rnikiirin = semmi
=
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stb. Az osztyikban: nom . . . A nyo,mat6kor kifejez6 sz6k
gyakoriak i a szum6rben (6- stb.), a magyarban (4-,
azonos 6rtelemben) ds

a finnugor nyelvekben.
rdszesi.il6 el6fordul: a szum6rb*, a kaukdzusiakban (DUMEZIL, 36), a tcircik nyelvekben; a finnugorokban, a magyarban; a biszkban @
tcibbir l6s,d az ilkalilnos rirblizarban).
A szenved6 szerkezeteket keriilik vagy kciriilf rjifti a
a szum6rben, a magyarban, a tcirok nyelvekben;
ezzel

A vonatkozis$ kifejezl

-

szemben el6szeretettel hasz nilljik a finnugor nyelvekben,
mint pl. az osztyikban ('Str. Steinirz , O,szty6k olv. kcinyv).

A sz6nak mondatbeli helyzete, amely megmutatja az
alaktani 6rt6ket, megvan: a szum6rben, a r6gi finnugorban, a r6gi mawarban (A. SAUVAGEOT, A finnugor
nyelvek mondaftana 6s alaktana, 5-6, 8, 10-11).
Es mdg a biszkban (K. Bouda, 14) 6s ktilonosen a kinaiban (M. C., 601. old., F{. Masp6ro).
Az alap-mondattan egyezik: a szumdrben, a kauk 6zusiakban (Chr. 79 6s BORK , CLZ, 27) 6s az ural-altiji nyelvekben . . . (hasonl6k6pp akfnaiban, FI. Masp6ro, 601.o.).
A k6p z6k az igegyok6k 6s ragok kcizcitr , a m{lveltet6k,
gyakorft6k stb. a magyarban (-tat-, -gdt-, -hat") 6s ehhez
hasonl6an az dszaki finnugorokban, egy igen kds6i fejl6dds term6kei. Igen termdszeresen hi6nyo znak az eg6szen 6si szumdrben. 1
1

A finnugor ir6sok nem nyrilnak vissza a t6voli mfltba. oOsurali nyelv> (?) nem mutathat6 ki . . , Az <6-urali>-nak mond-

hat6 szum6r nyelv krirtilbeliil iitezer 6vre visszamendleg okm6-

nyilag igazolt.
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4 rncl,gya,r nyeht

Ami a mawar nyelvtanr illeti, l6sd A. Sauvageor 6s
Balassa-Simonyi iital szerkeszrem miivek et (va.gy pedig
az 6lml6nos hasznilatban ismerter). A magyar nyelvet
mostanig a magyar finnugoristdk kw6sbd a finnek
tisztin finnugor nyelvnek tekintet#k, (.igy, mint az
lszaki-finn nyelveket).
- Eltekinrve az igen r6,szleges
kiizcis sz6k6s zlettll amely ugyan elemi sz6kat tanalmaz
(mint testr6s zek neveit stb.), de amely el6gtelen egy ikal6nos azono'sft6shoz 6s tekintetbe v6ve mdg mindkdt oldal
sok szavinak nyilvinval6 idegenszertis6g6r a hangtanban
6s az alakjitban, maga a s z er k e z e t csak korlitozottan birja ki az ijsszehasonlitdst eg6szen addig, hogy
az helyenk6nt ellentmondisba megy 6t. Ezr mir l6ruk
az el6bbiekben 6s l6tni fogjuk k6s6bb is az cisszehasonli$ tihlSzatban. Itt 53 nyelvtani jellegzetess6ger vizs.
g61unk, amelyb6l: 2L finnugor, de 24 kauk6zusi, amelyek
pdrhuzamosak a szum6rrel ..,6s a magyarral is,... 6s
magyar r6szr6l 51 l6v6n pdrhuzamos a szum6r jellegzetess6gekkel (eltekintve 2 archaizmust6l, amelyek kdtesek
ir), az itt felhozotr arinyszimok megegyeznek. Bir mir
ez ut6bbi is meglep6, de ez a t6ny helyesnek bizonyul a
nyelvek egyiittes jegyzikdben is. A magyar nyelv szinte
"egyediil6ll6nak" l6tszik. (So,kiis vitamdk az eredetdt;
meglrfs6reltdk a legkiilctnfdldbb megkozelk6seket.) Ennek
a nyelvnek igen nagyszimi nyelvtani egyez\,seit a szum6r
nyelvvel itt nem vonultatjuk fel (u^gy ism6teljtik), csupin a legjell egzetesebbek kiiziil emlfttink meg n6hdn yat.
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Attekintds vdgem a tovdbbia*ban

-

veknek ds try"rrr.loporroknak

A

litnifogjuk

anyel-

gyiijtem',ny

6t .
szumdr ttyern alaviaban
^Ir^r{noo
v6ve maginhangz6s 6s
ragoz6 nyerv (amery
f.rr;h.r6en .rris*e,r6,,
nyervi ere_
de$61 fejl6dcim f.i). _
t ;

eremi r a;(t

;iril a a-e,*rl1*iltr-ilil'*xllT',*

a szumdrben, ds ragoz6,s
(n6mi ,."rra"r, ciivar
i
az erejdn
a szige'tel6s6g ferd).
Ez tip,rr-rorri,
ndmi
ert6r6_
"
a tcircik ,,v.rrr"k6".ia
a finnusor

;#hr:t"nos
A

hangmnban

nyer-

az

-m/m mdssarhangz6k
v'rtakozisa a
*b"-vel 6s az ng az
m-mer (-T), a idgzhddsekben
az rn-mel' kcjzcis a szum6rr"i
azn
6s''az ur"i-" It'iiakkal.
nilhalad ja m6g a szumdrben
Ezt
az I-n vihakoz4sa:
kanam (JEsrIN,
rraram,
ii:;," magyarban niha:
*bI.hor:;rl
dan-ol ; al-6r, an-ir;
dar_or,
^
A maginhangzdkban a szumdr (rrdpi"r, nem djsz6r6sos).
kcinnyen viltoztat az
hangz6rol az- ii-re',
a

pr;"il["on*r, az e-r
-rl*(: ?i) a magyar
a rr.rir?, i_*:
vllrcznak. . .
ki-ke : hel,, i*-.*
sz6r, agyagi hasonr6rrdpp
=
gvarban: cs'rag csetag
ama_
=
i:ii*oiiq ii"ai'
Tudni
,,Lrrr-a (tijsz6ldsban);

=-rninddg.
val6, hosy a szum6rb.r,
lrori <<o>> is ..ii' magin_
hangz' ds t'al6'n"*,;" is
. . . Az rigyne uo",r,
orvasati bi_
zony talansigok at csak
a p,irrr"z amositdsok csdkk
en rh e tik
Ir; Iegaldbbis erre
a
l,ehet6;;:g,
-*grr"r,
a
r*a::gf?.t,
kem.ssdgekt6r: dtir
- d,6r, rniiver r-rnfver; (ameryek
nem tijsz6Lisok); Iyurr
Iikl ty.it
.nekem
n6kem-rrt. dics_6r
- tik (rdgies), . . .
ismer
cisrner; ameryt

-
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azonos drtermiierr.

A

szum.r

"a"-nak a
(or)

sz6jegyz6kben gyakran megferel
LL n):rgy:r

-- (a rdgi magyaiu"rr: eu, ew vagy ii);
szumir) l^g
- rcig (ebben az .rlr, <r>re viltoz.tt);
Iahn
"6"

r.

(.r
_

a magyarban

<(e>> felel msg, pl.
sil
til __ tcl(i).
A szum6r <(u>> meilett a magyarban="rr.l;
pl,
raldrunk iryc'r:
ddg : g6g, sy6sy (rdgen, j6\';
duu

=^do*b. .. A szurrr{.r
mellett
magyarban iai", fogunk <e>-r;
?
mdsh.r /.s
m6g a tulajdonnevekben is:
Ha-ba-ad (Habad). (L. [.c
grain, IJ.E.T., No. 597, LJ. 4053)
(a magyar) Hcbccr,
a xII. 6s XIII. szizadb6r okm6ny;i;;
igazoh . . . n
mdssalhangz6kndl ldssuk m6g:
p _f; pi : fiil; k
<<a>>

kus

gyermek srb.
gyerk6c!).

(Itt hang6w.#J fordul ,lL', ag_ki) . . .

A szum6rben a ndvut6s, n6vragos
rendszer megszildrdult, minr

vii.:

6s er6z&igekcit6.s

egy szerke zeti tengely.
A mawar nyelv uwan*,t. a szerke
magira, egy ig"n horsz.i, de szerveszeti formdt cirti
fejl6d6s utin.
- ebben
Az igeragok
gyakoribbak , dz el,ragok (igek6t6k)
szdmosabbak,
igen szimo.sak ajerent6seikben, ...6.s
fakultativok a- ktihnfdle irnyalatok,
er6sit6si fokok 6s
szabatossdgok szerin r.

Az

esetragok elmaradhatnak

a szumdrben a

birtokmawarban
a"
birtolrosesetre 6s ,li^r^dhar
a tdrgyeset a regi nyelvben,
s6t a korszerii mawarban is
a rr6rr*,isban . . . (A. sauvageot, Mondarran 6s alaktan)
. .-. !gy, uaj,hn?om

ds t'ilrgyesetben. ugy anez vonark
ozik

ds

"ajinlom

magam -,,t>>.

h A fendek ,

a

magarn>

varamint az er637

igdk mind ellentdtben vannak az dszaki finnugor
6s a
tcircik nyelvekkel.
A sz6tes$e iktatott toldal6kok (infixumok) fontosak
a szumdr i-Se-komplexumokban . . . Ezelc t;gan
el'fordulnak a kauk izusi nyelvekben ds meg al1lhaiOf.
a magyarban is, kiilcincisen a bizarmas (csheail nyelvben.

p6lda a xvl. szizadb6l: < ,l-haz^-ri6gyenger> [Egy
(eliiz_
t6k) . . . (fordids Aesopus-b61, pesti G.i
Az elemi mondaffan kev6s sz.rm6, vilkozattal
ismeri a kcivetk ez6 sz6rendet: r6szeset * alany
* 6rryeser * ige.
A
magyarban az egyszeriJ mondatok sz6_
rendje ugyanaz.
Szum6rul: uru-ni-a lugal 6-sag mu-dd _ virilban
(a)
kirdly templom(ot) emeli. (A ,Igi magyar sz6, <<uaru>>
tdvoli circiks6g a szumdr ..u*rrb6"l,
116rorr jelent.
^^Ziy
A magyar nyelv hosszti fejl6d,6:s6ben
egy sz6szeikez"ri
rugalmassdg keletk s.ett. M6g az
mondatopban
"gyrr"iii
is, 6s m6g inkdbb az cisszetemekbeni
a kiilcinf6le fordftotr
sz6rendekkel megh atirozha$a az ember a hangr,6lyt,
olyannyira, hogy sziiksdg esetdn az igdt nem a
mondat
vdgdre, hanem az elejdre reszi. Meri a kiejtert
mondat
olyb6' tekintend6, mint ew tcimcir alakan,i
komplexum,
amelyben a legfontosabb elem az 6len van,
mint a szumir szavak egytitreseiben, vagyis sz&kornplexumaiban.)
Minr a szum6rben, ugyan 6gy a r6gi firrrr.rgorban 6s
a-rfsi magyarban, a szavak hi.yr"re meghadrJzhatja
az
alaktani 6rt6kiiket. (A. Sauvageor, Mondirr^n 6s
ala;an,
5-6., 8.) Az igenevek 6s az ilyen heryettesitdik j6l
ismerrck a szumdrben, a magyarban ig6k,
n6vsz6k
38

mell6knevek is kcilcsiinci'sen helyettesidk egymast, felvdve
mdg a harlroz6sz6k is
egy-egy ragot (llsd z l/27 b).
Az a kciriilm 6ny, hogy-a szumdr melldkndv Skalihart
n6vsz6 utdn all, j6l ismert a sziivegekb6l. Eredetileg

^

azonban el6l dllt. (R. JESTIN, Abr. 30-31, 5l/52.)
M6g a kdsdbbiekben is taldlkozunk ilyen kifejez,dsekkel,
mint: azag gaza va;W kr.rg guza : szent tr6n; 6s
dingir fnannan : kecses istenn6 Inanna (nagy: ke"kug
gyes ti.inddr Inanna). A melldknevet itt a f6n6'v el6 helyezttk. Mint els6 elem gyakran a hangsdlyt viseli
mint a szum6r szavak kornplexumdnak els6 eleme, a f6ndv. A magyar komplexumot a h6tkiiznapi nyelvb,en
egy sz6kdnt ejtik ki: "j6bor" "j6 bor,, helyett, vagy:
<(rosszernberr, <<rossz ember> helyett. De a forditott
sz6rend is lehetsdges n6ha a magyarban (ndpiesen): <<van
ott vft6g szdp" ; -vary "fi6 j6, nem s{r".
- A szum6r
nyelv kezdetben $ry ttinik fel, mint egy taglah besz6d,
rovid mondamkban, n6vsz6i szerkezerckben . . A hitrahelyezert mell6kn6v inkdbb dllitm Lnyi, mint jelzliz
l.llugal mah...mu-d6... (2 mondat!) : a kir6ly nay
. . . 6 6pitett; 2.llvgal mah mudti _ a nagy kird'ly 6pitett;
lrihul(...)nub,a. .. : az errrberrossz(...) 6 nem
ad. (A kopul6nak az elhagy 6sa rendszeres a magyarban is 6s lehetsdges a ladnban.) A f6ndvnek 6s mell6kn6vnelr ez, a ktilonf6le sz6rendj", amely vikozik 6s ezzel
kdt6rtelmii lehet, nem szerepelhet mint ismdrv a nyelvek
osztSlyoz6"sin6l . lisd a ladnban a kiivetk ez6 pdlddkat:
vis magna magna vis; vagy az annyira isrnert franciiban: le bonnet blanc le blanc bonner, amelyek
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eleggd hasonl6k. vannak azonban
kiilcinleges
mint: homme grand
grand homme!

esetek,

Eltekinrve az
"el6-genitfvuszt6lrr, kdtfdle genitiv haszndlatos a szum6rben : az utina h.iyo"rt
(a regens rectum), ami a kcizcins6ges,
6s az el6re helyez;i" rectum regens), vagyis a <(nyomat6kosrr,
ugy"rrcsak
gyakori. A magyarban a k6r birtokos
"-"iyeser
szinr6n
vdltakozik i az utani helyezew l6mzik
6ppen fordiwa
a nyo'matdkosabbnak; a nyomatdkosbesz6dm6d l6v6n
eldg gyakori.
Az
el6re h..ly-. zett genitfvusz m6gis
szokdsosabb . . .- r./ hiz-a ap6,-(narr;)
2./"ap6(-nak) h6z_a
(a -nak birtok rag itt ehafyhad) .-'
A szum6r kett6s
genitfvusz rendje az cisszetdtelekben 'a kiss6 archaikur.
. . . Fejletteb az el6 nyelvekb*,
Iw"g; magyarban, de
ahol a kdt genitfvusz kozir az etr6
;g n,tkiit marad
az'rq hogy elkeri'ilhet6 legyen a hangi"rri
neh.zs 69, u^ryis a rag ism6tldse.
Az ig. olyan elern, amely a mondar hordoz6ja;
I6nye_
ges a szumdrben, amellyel a tctbbi
r6,sz funkci on6l. _
Az igr
rugalmasan
- ragozott n6vsz6v6, is vdrhar a
mondat-egyiittes6ben: du-a-tri.az 6 ifuisiban ir,, a
melldkndv is lehet n6ha n6vsz6).
a ,rr" gyarban ezek
a morfdma-viltozdsok 6s elilgazdsok
soprdttiek. Ezek az
alaktani szerkezetek fejlettrbf,.r, ismdtl6dnek
bltt egdszen addig, hogy valam ely f6n6valak a magyarakcivetkez6kb6l 6ll: ige * ig"os + birmk t?g, p6ld6ul:
mer_sz_e
(van) ; vag.y.pedig egy *arit
alakt ["tt"r-6-n6l (iobban),
figendv (ritka) + birtok rug + Io,rrativ-rrom itariv ra€];
' ' ' (tgy kcizismerr kifejez6s: jfuv|,-nyi (ereje) (partici,

pium + birtokrag + m6rtdkk6pz6) . .. A ..-nyi' megfelel
a szumdr tobbesragnak: <<-ne> (mennyis6gi, -szer, szerinti). (A, ilyen alaktani kornbindci6s p6ldik a ma,Warviszont hiinyoznak a m6rban fejlettek, gyakoriak;
finnugor 6s a tiirci'k
6,szaki
az
tekintet6ben
t€k 6s m6d
nyelvekben.)

(prae-verbumok) integrins rlszei a szua maryar nyelvre
is, szemben az lszaki finnugor 6s a torok nyelvekkel.

Az igekiit6k

m.6r nyelvnek. IJgyanez vonatkozik

legjelent6sebb ilyen szumdr ellragok: mwlma- (*i-)'
e/i, . . . i.rn-rna- (irn-mi-), ba- 6s al- (ritkdbb a r2-, bi-).
A megyarban az el6ragok (igekiit6k) csaknem ugyan-

A

abban az drtelemben hasznilatosak, mint a szumdrben.
Ezen csoddlkozni lehet az |vezredek ut6n . . . (err61
tirbb

et az alantiakb an).

Az ilyen e16-ig6k iriny|rtdket k6pviselnek. Az erre
vonatk oz6 definici6k legrdgebbike Frangois ThureauDangin-t6l szirmazik (1907). Urina P. Anton DEIMEL
mutatta be, alapjiban vdve, vgyanezt az elmdletet (1924).
SCHOLZ Rudolf elm6lete (L934-b6l) hozz|, hasonl6 6s
drdekes, de bonyolultabb 6s kev6sbd vil6gos. x
Thureau-Dangin, Deimel ds Scholz szerint is a <rnn->
mozghst fejvz, ki kivrilrdl a kcizpont fel6; az "eli, (egy
semleges (?) mozg6"st jelent) vagy pedig a kozpontb6l
kifel6. FALKENSTEIN Adam szerint a (rntr-> kihangsdlyozza az ismert szernily t , viszont az n el i, a
x B6vebb adatokat }roz A. Deimel 6s Pass L. levelez6si

anyaga.

(Szerk. mgjegyz6se.)
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<semlegeset>

ldtszik jelenteni.

Falkenstein is vil6gosan

- 6s m6g
ehelyui a mu-r ds az r/e-r
megemlfti
Arno POEBEL utdn
az ,ral-rr-t. _ A. poebel, akit
sokan kcivetnek , maga- is (1908- lg3l) 6ltal6ban
hasonl6an nyilatkozott, ami a mu- 6s az
kozcirti p6rh uza"/i
mossigor illeti.
M6gis egy megki,ilcinbciz*rcr,
f,esz,
amikor azt illitia, hogy az e- 6s i- h"rrgrendilleszkedds
" nem lehet kcivetni
termdkei. Ezt a hipot6zist azonban
(Lisd a kcivetkez6kben).
Srcphen LANGDON nyelv- el6ragokr6l
taniban (191 1) ezekrll az
rcividebben besz6l.
Fridrich DELITZSCH (tgt4) megkiilcinbcizrererr
mag{nhangz6s 6s missalhangz6s elliagokat. Ez az
osztilyozis azonban nem litszik eglszen nltyerrval6nak.
szemb

A fenti v6lemdnyek nagyjitb6r riltapintanak a l6nyegre' Raymond JESTIN ezeket cisszefo gI^la az 6 ..Rcivid
nyelvtan>> -ilban (lg5l), amelyet
Og4e-1957-,en 3 kci,
tetben) "A szumdr ige' miive kcivetett. Alapjiban
v6ve
ebben hasonl6 vdlemdnyen volt, de vil,igos ds
ponros
megfogalmazdso'kban. Az el6z6ekkel kapcsola$an
f6leg
6 elladisihoz igazodunk. Tehdt tci*bren ismerretjii[
^z
az 6 tovdbbfeileszt6s6t 6s m6g nlhiny r6szletet, amelyet
hozzi lehet fiizni. R. Jestin megktilcinbciztet egy el6ragos
rendszert' mondhatni els6dlegeseq 6s egy kiegJrzit6
rendszert, amely kisebb jelent6s6gti. A m,isod;iban
l./ felvonultat ktilcinleges funkci 6ji, cisszetetr el1ragokat: ba-,
bi- . . . ds al-t, (A. Falkenstein szerinr m6g na-t) 2./ ki;
segf t6ket a mu- ds az eli mellett;
i"-r,- iblub-ot stb.;
3./ az eldbbieket, rirsiwa belragokkal (el6kdpz6k alkoo42

silra). De

iw f6leg az els6rendi ellragokkal fogl'alkozunk.

R. Jestin szerint a <rnr.t-> helyi 6rtelemben mozgist
fels6), . . . az ..e/i' ellrag
fejez ki alulr6l fAlfel| (als6
jelent
(feliilr6l
lefel6). F. Thureauforditott mozg6st
Dangin, A. Deimel 6s R. Scholtz, valamint A. Falkenkiizpont, kiizpont kint"
stein elm6leteiben a "kint
(Scholtz) 6s a .,sernleges 6s szem6ly" (Falkenstein, 14sd
^
fentebb) irinymegkilliinbiizte#sek alapiitban vdve ugyanarra az elvre vezethet6k vis'sza, amelyet R. Jestin Pontosan megha tilrozott a ..kint"-benr rralilr endeltben>> a "kiiz-

pont"-ual szemben, a fels6bb <<szerndlyt" a ..semlegessel' szernben, a ..fent ds lent" kapcsolataiban. A
<<mu->> (nagy mti-?), gyakran a <ma->> ellragoknak a magyar nyelvben a ..meg-r, ellrag (igekitt6) felel m€g, ami
a r6gi mayarban "migl" volt; p1.: "migi zokozthia"
(a Halotti Besz6dben 1200 kdriil) . . . [a szum6rben sz6zadok mrlltin egy k6s6i kozbeiktatis ami m6g nincs
berg'azolva az ..igi'r, {tgy is, mint ktit6sz6 - ..e16tt'r,
feltehet6en mint kiegdszk6, iisszetett ragban: .,mti-igi-"
"irinyban va16 mozgdst', jelentett . . . A magyarban a
..meg-r, az iget6 el6tt
"kieg6szitenirr-t, "befejeznir'-t feiez
ki (16sd a "lentr6l felfel6"-t) ; az ..el-" (rijsz6l6sban .,e'rr)
a forditonjit, fejui ki: "t6volitani" (16ed a "kozpontt6l
kifel6"-t) 6s az ..elrontdst, elveszt6st", (ldsd a "fentr6l
lefe16"-t); a fejl6d6s folyamdn a jelentdsek szima b6vtilt] . . . Ldssuk p6ldiul a pdrokat: megjavit
vagy fix
megralil elveszt; megjiin elmegy. Lakds -elront;
pont, szemben a bizonytalannal; a kcizpont mindig fontosabb, ..fentebb" , magasabban l6v6; a kiilv6ros, a .,kint"
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viszont als6, alandbb. Ez a helyi vonark oz6s,
amit rc_
kintetbe vertek . . . Az id6 szempontjdb6l
(;i*tbbqrr)
R. Jestin szerint a (rnn-), el6rag- *id6ben tdeolabb;;:',
hatirozatlant jelent ; az ,re/i, p"dig .,id6belileg
kozelebbit" f ejez ki. A magyar
a
szum6,r..mu/mq,_>>
"yJ"bJ
idlellragnak megfelel az ig"
er6tti (igekcit6s ...oagy an6r_
kiili) sz6cska, a "majd,,, amely egy hit'rozatlai halasz_
dst jelent (l6sd i az
"id6be n- diolabb,,-ar) ; a tovdb6_
fejl6dcitt kds6bbi szum6rben(?) bir ez
mdg nincs bizonyitva
feltehelden volt egy .,udr, fu{slelt.rA sz6cs[a
- jelentdssel. ..Ma-ud'
: "amikor>>
jelentette volna az
irinyt egy bizonytalan jciv6 fel6. G6;d a megyar..majd,,
sz6t.) viszont a szumdr e >
ponrosan megfelel
belyi vonatkozdsil |rtelemben a"liirag
magyar nelle,r_rr*ki .__
a szumdr .,i' vihozatnak pedig *.#.ler6nerr rfuszik
a
magyar iddbeli
"im(-e)" sz6cska. - A szum{r cisszere6
..im-mi/im-ma" mdsodik eleme, a ,,mi/ma,
R. Jesrin
szerint lokatfvuszi jelentdsii; vdlemdnyem
szerint
ban ez id\belistget ielent. Az elr6r6snek
"roryrnyilv'n az
ez
oka, hogy az ..im-ma' franci iul: *rurlplace,
(n6met{il
"auf der Stelle"; a ford.), ami a ma*arb"r, .,haiad6krqlanul"-t jelent. De nemcsak az ..im/ime'
utal a mE_
gyarban a halad6k talansa,gtd, hanenr a <<ma>> :
is <<ee
jourrr, (maintenant
a hely- 6s id6hatd,roz6 sz6 n6ha cisszezavarodik
. . . p6I_
ddul: im-ma-sigo im-ma-dirig- ta> : <<ez eldg,
...
(w. Hallo ds J. J. van Dyck, Exalation dedlsokD
rnanna
=
rnanna felmag asztalisa, Col. VIII.). rrr
inkdbb id6beli,
minr helyi megha d,roz6sr6l van ,.6 ( ez
- moff elcg).
<(
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A nmwlma, ds "eli, megktliinbiiztetds kdsdbb helyenkdnt a hasznilatban n6mi fellazuldson ment kereszti,il
(hasonl6kdppen m6g

a mai magyarban it)

6s m6g

ndhiny

kaukdzusi nyelvben, :'alin a hasonl6 el6ragok haszn|la-

tiban is.
A tiibbi szumdr ellrag (igekitt6) szdmos szaporulattal megvan az 6l6nyelvben, a magyurban; igy a permansz{v ..al-r, (amelyet A. Poebel emlit) a magyarban
..el-rr; pl. el-mulat (fu nem hat6 ige): a ..ba-r, a magyarA magyar
ban ..be-r, n6mi elt6r6ssel, mint irinyjeliil6.

-

ban az igekcit6k az esetek szerint vagylagosan haszn|latosak; kifejezhetnek pontos meghathrozist vagy irnya'
latbeli ktilcinbsdget. Lgy a <<meg-r, kedvez6 meghat|,rozist
jelent; az ..el-r, a bizonytalansdBol kedvezltlensdget fejezi ki; az igekiit6-ndlktilisdg pedig ..sernlegess6get' ielent. 1
Eltekintve a szd,mos egy6b kiiziis j"1Megjegyz|,s'i
t6l, mir maga az el6-igdk egyezlse is rimvtat a szum6r,
mint a legr6gibb holtnyelvek egyike 6s az 616 magyar
nyelv kiiziitti szoros kapcsolatra. A kcrai ktiz6'pkor
holt nyelvei koztil az egy tcirzsbe tanoz6 szkita -kazar
nyelvekb6l csup6n elsz6rt tiireddkek ismeretesek.
b6ven kdpviselA belragok alapjitban szum6rek

-

ve vannak a kaukdzusi nyelvekben; de jelen vannak a
megyar igekomplexumokban is, fakult atfve. El-oda1

A neves magyar finnugorista nyelv6sz, B6rczi G6za szerint a
(meg-> igekiit6 a <mdg(6)> hat6roz6sz6b6l szArmazik . . .
Ez bizony furcsa, mert pI. a <megn6z> sz6 semmik6p sem tar-

talmaz

<miig6>-t.
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\\l
\r\i

-csak

- akkor - megyek fel6rag-(belrag): helyh atiroz6sz6
sz6cska id6hatiroz6srtr'+iget6*ragl . . . ;

- korl6rcz6

m'eg neki nem mond
r6szes

esetben

t,agadis

(belrag):

\
'm [el6rag
* iget6
* ragi.

iirr*6,

Az eserragokat ismerjiik, amelyr["r a szum6rben a
szim ragjihoz ftiggesrr.rr*t (R. Jesdn: Rcivid
nyelvtan; C. J. Gadd: Szumdr olvas6kcinyv /Sumerian
tci'bbes

Reading Book, S 27./.
- .,lu-ne-a> - emb"r"krr.k (genir.);
ra>> : ember-ek-nek (tcibbes szim
"lu-ne+ ,6szes eset).

Az esetragok a szumdrban 6s a magyarban hasonl6l:
a szum6r <-ra> (dativusz) : a magyar <r-tz, _re> (loka_
t{vusz 6s dativusz); p6ld6k a
orsza,gra (ked^^gyuban:
vez6); a cs,al6d-ra hagy-ta. rJgyanaz
a szum6r <<-ra> a
magYarban ektdlaszt6 ragktnt is szerepel, mint .,161,
-16lr, (t6,jsz6ldsbant -16', -16') . . . ..kar-i6l;, uhely-r6l'
stb. A szum6r ablatfvusz <(-ta>>-nak a magyarban
ugyanabban az 6rtelemben a ,rt6lr/-t6lrn felel *,g
$ir
sz6l6sban:
"t6lru 6s t6/t:i.r).* - A birtok rag ut6n Lorr.r_
kezik a mibbesrag: ..lu-ni-ner, : ember -e -i, 3. szem6ly
birtok rag + tcibbes (l6sd a 10. pontot). Gyakoriak
az
igenevek mindkdr r6szr6l, pdlddui: ..gin-a-ni,, :
(sz6szerint) j6'r-t-a, vagyis jd,r/,,sa.
A szumdr ,ryo-"t6kos
genitivuszban megtaldljuk az -el6reh elyezew birtolos
f6nevet: ,r6-a-ka-ni" + rempomnak kapuja
[6, az $jrafelvem (ru,ornptiv) ragor: -ni
x sok esetben- -nal, -n6r 6rteremben is, mint a magyarban:
f9jt6to..'l6bt6l..ol:fejn6l...,l6bn6i...
r6gies 6s nem
t6jsz6l6s (Szerk. megj.).
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ben is szokdsos az eldreh elyezett birtokos f6n6v. A
szum6rben a birtokragok a kdrddsz6cska utin kiivctkcz.nek: <(ana - ztJ>> : mi - d (van)?, a magyarban is: n{'v m6s * birtokrag * seg6dig".
Ami a sz6mos r6gi szum6r nyelvtani %yez6.seket illcti,
csak rcividen az alanriakar emlftji.ik:
1. A szim nem fejez1dik ki: ..udur, : jrrhi ..su> := ktt.
(ezekn6l az egyes szim fejezi ki a tcibbesr) ; a magyarlr:rn
(a) juh jelenthet egyes szdmot 6s ttibbest is, tehit ojuhokat" ; uryanfgy (*) k6z jelenthet^
"kezeker> is.
2. A szimjegyekkel kapcsolatban mindig egyes szlnr
szerepel a tobbes helyett: ..min-udur' : k6r jnh; ..uruminr, : k6t viros.
3. Az cisszetett szimokn6l a nagy szimjegyek megcl6zik kicsinyeket mind a szumdrban, mind pedig a ma-

^
gyarban.

4. A f6nevek, amelyekkel egyiirt szimjegyeket haszndlunk, rnindig egyes szimban maradnak (l16sd 2.-5.).
5. Ugyanaz a sz6 kdpviselheti mindk6t nemet: ..dingir":istens6g (lehet himnemti 6s lehet n6nemti ir); ..nin"
jelenther hiilgyet 6s ndha urat, is. A magyarban a fiv6r
6s n6v6r mellett haszniljuk a ..re,srv6r>-r mindkdr nem
r6sz6,re; hasonl6k6pp a <(szerer6" lehet fdrfi is, n6 is.
6. A szumdr k6rd6 hat6'roz6sz6k: <(ffie, rne-a, me-a-ra)
: hol?, <(me-a -ta-ta> : honnan? . . . a magyarban hangtani hasol6sdgban vannak a k6rd6k is, de elrtrl 6rtelemben: mi? (ndpiesen mi-a'); mi - 6r - t?
7. A szum6r mutat6n6vm6-.ok, a n6vut6k: ..-€r -re,
(-ni)" tiibb helyen ugyanolvanok, mint a magyar nyelv47

ben . .

.

magyar

..ka-en

:

ez),

ez a kapu (sz6szerint: kapu(a
ktilcincisen
a
r6gi
n6pi
nyelvben
fordul
"kapu-e'>>

A magyar mutat6 n6vmds: <.e', ez>> (ez, ut6bbi a
maginhangz6k el6m) . . . ("a, 42, az-az>> hatirozott n6ve16 ir).
Hasonl6 drtelemben a szum6rben: ,.ka-ne> :
(*"gyarban)
"kapu-ne> (6si mutat6 n6vm6s, ndpies) . . .
a szumdr .,-ni' murar6n6vmds, amely a f6n6v utin k6vetkezik, a meyarban egy fiiggetlen sz6cska, a..ni!r, . . .
el6) . . .

(a magyar ..nelni" csatlakozik a ..n6zni' igetciv 6hez;
a ,.n6zz!, ew parancsol6 murar6alak).
Ugyan azok a

- igdket is (r^mutat6 ndvmdsok ndvut6kat is k6pviselnek,
gokat), mind a szum6rben, mind a magyarban, . . . az <<e>>
a szumdrben a jelen(jciv6)-t fejezi ki, ew akmalizih
id6t, . . . a mawarban pedig az <(-e>> a kcizverlen jelent
fejui ki (kiiliincisen a n6pies nyelvben, ami ew kiss6 archaikus): <rszilnt-ok-e'rr. A szum6r muht6 n6vmdsok
egyiittese, az <<e-ne> alkotja az egyes szim 3. szem6lyi
ndvm{st; a kem6zott ..e-lne-ne> pedig a tobbeszim 3.
szemdly kombinilt ragjfu [e-ne, n6vmis * e/ne tcibbes
n6vsz6i rag . . . az <<e-ne> a magyarban a feldrcles x
egyes szim 3. szemdly yagja 6s az .,-e-n6-ne>> a tiibbes
szim 3. szem6ly(t . . . igy: kell-ene 6s kell-e-n6-ne-k (az
utols6 ..ko a tobbes szfum ilrp,linos jele)].
A szum6r kcizvetlen eserek <(-e>> k6pz6je nincs meg a
magyarban, hasonl6kdppen az
"(e-)ne' n6vsz6i tiibbes6

sincs meg.

xAz eredeti franeia sziivegben 6116 <subjonctiv) (a lBB. oldalon sajt6hiba a <conditionnel> (felt6teles) helyett. (Szerk.)
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8. Agy^kori

szum6r er6sit6 sz6k a r6gi magyar nyelvgyakoriak
volmk, s6t jelenleg is ismeretesek: p6lis
ben
..6m'
a magyarban is "6m!"; vagy a <<-na->> a
ddul az
magyarban + no . . . ((erigy no!r,
g. A szum6r kohortativok mint: <<ga>>, .,harr, .,[gtt,
..hur, -hoz hasonl 6an a magyarban is megvan a ..hogyrr,
rdgiesen ..hugr' 6s a "hadd" (hagyd" . . . pl. hadd menjenl (a szum6rben a v6gs6 hangz6k lekophamak).
10. 5z6 volt a ragokr6l. A birtok- 6s a tobbes rag
sorrendje forditottja a tobbes- 6s eset ragiinak: . . . ..8?-ni-ne,, 6s <<ga-ne- ra>>: az 6 hilza-i, illet6leg a hilzaknak.
Ami a birtokos esetet illeti, a jelenlegi magyarban
csupdn a 3. szem6lyben azonos a sorrend; de a r6gi beszddben az iisszes szem6lyekndl a sorrend forditott volt,
a szum6rhez, hasonllanz a mostani ,rhiz-ai-m, hilz-ai-d"
helyett iry mondh afiak: ,rhiz-am-ir, , ,rhiz-ad-i" (gyitk +
birrck rag* tiibbes).
ll. A szatrak neme nincs meg a szum6rben, hasonl6kdppen rcbb 6l6nyelvben, igy a maryarban sem.
12. A rdszesill6 ( a pafiicipium) a szumdrben a vonatkoz6 n6vmds szerep|t dilti be, m,indig az <<-a>> raggal
(a jelen- 6s a mdlt id6ben). Pl.: "lugal 6 - dfi - a - a
templom6pk6 kirdly; <(lu-gin-(n)a" : a jiiv6 ember.
Flasonl6kdppen a magyarban is gyakran ellfordul: kiril,
templom- 6pit- 6 . . .; az 6rkez-6 ember. Ez ut6bbiakn4l
a r^g: -6/6, a hangrendille,szked6snek megfelel6en (l6sd:
a szum6r .r-arr-t).
13. A szumdrben gyakran el6fordulnak a szinonim6k
kew6z6sei; er6sit6sk6ppen vagy mint a sztnd;rnyalar ki49

f eiezlsei, mS,skor pedig alliter icilvalz ..si-s6r, : nyilegyenesen; <<gir-gur" : lilbat szed, gyorsft; udug-rug, : a
j6t megragadja; stb. . . . <<sZud-r^do : messzire megy;
.,dib-dib" : er6sen megragad srb.
Mdg szimosabban fordulnak el6 a szinonima-k ert6z6,sek ds a hangtaniak is a magyarban, mint pdldiul: ddlfdl, szin-bin, in-og-bin-og, iz-eg-maz-"g; dib-d6b
haszon talan, kikapotr dolog; csip-csup :
je_
"pr6-.sepr6,
lentdktelen; immel-6m-mal ; giz-g2; mds-mds,
ktiitin-kiilon stb. A tcibbes szim kifejezisdre t olgil6 lett6zds
az elavult szumdrben 6s csak az afrikai ,ryrlrr.kben fordul el6, valamint ndhiny 6cedni eredetti nyelvben.
'1.4. A n6vsz6i hatiroz6k
hasznilat' igen gyakori a
szumdrben, mint pl.: olutug: szab|i gernerne : kurdzin; uruki : v6roshely . . . az angolb"ttt clergyman :
lelkdsz; a franci 6ban: femme-peintre : fest6mtiv6szn6,
stb. . . . Magyar f6nevek kiegdszit6kkel: an6r-ember,
hdrs-fa; madar-f6le; holmi kend6; vdrhely : uru-ki,
A hatiroz6k, mint a szum6rben, Iehetnek el6lvagyhdrul:
nam-lugal; gis-sar: kert, -uru-ki; . . . uz-mui*r, ltid
(-mad

15.

ir).

Az eldigdk hdtrahelyezlse a

jellegzetes

parancsol6 m6dban:

igei vikozis a szum6rben (a rugalmassdg jele)
..duga- ga-rnu> : monddl Hasonl6k6ppen
a mawarban
rendszerint az iisszes igekcit6ket a parancsol6 *6db"r,
hitrahelyezik . . . (meg-mond) mondd megl (" ..d"
ketdzdse a hangs$lyozisdrt van).
nlelvekben,
- M6s
mint pdldriul a ndmetben, csak bizonyos,
ir1.nyt kifejez1
6s fiiggetlen, hatdro z6sz6i erededi igekridk uilurthat6k
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el 6s helyezhet6k hi:'l.a. Pl.: geh hin; komm
6s a her- ha$,roz6sz6k). Mds igek6t6k pedig

herl (a hin-

rutajdon- zer-,
kdppen jelentdstelenek minr: enr-, ver-,
be-,
elv ilaszthatatlanok a n6met nyelvben.
Vdltakozdsok'
- A vagylagos formdk, a sz6vari6nsok
igen gyakoriak a szum6rben. Andllciil, hogy k6telkedn6nk a szum6r nyelv jelenlegi ismeret,dben .vagy valamilyen sajdtos megkiilcinbiiztet6sekre gondolndnk, vagy
pl6ne valamilyen rejtettekre, n6zetem szerinr inkibb az
r|s;zesftendd el6nyben, hogy ne l4ssunk misr ebben a
tekintetben, mint valamilyen hangtani sokf6lesdgi tiinemdnyt, 7z egyes korszakok szerinr, yagy pedig eglszertien
a "besz6d szesz|lyeitrr, de mindig ugyanabban az 6rrclemben.
fiv 616 nyelvekben, isy p6lddul a mawarban,
gyakori-vilkozatossigokkal taldlkozunk. A szum6rben
az <(en-enem-unum>> mindig uraq papot jelent; <( amaeme 4> anyit; <<ezen-izin" tinnepet;
"iti-itu" h6napot;
sulu,
utcit;
lagab"
rogot,
giiriingyiit; <(sa n"sila
"lag
..si-su', vorciset; llh-luh" mos; udib-dab" (megragad6t?) ;
"du - dio" menni-t; (mdssalhangz6kban) "kalam - kanam>
orszigoq "illuru - illulu" ijjat (nundci6val); <sag - sang>
fejet; "nigir - ningir (migir)" igazgat6t; .,nin e - nigin',
forg6st; ..udun - utuln kemencdt; <<ag - akan tenni-t; <<tussus> lakni-t; <(sum - sun>> adni-t jelent stb.
- A magyarban: tele - teli, nekem - n6kem, velem - v6lern, siker - siiker (r6gi), csoda - csuda, lyuk - lik - l6k, tydk - tik (r6gi),
itrg - tittg - iimeg (t|jsz6l6s), mtiv - mfv, gyermek - gyerek
(tte* tijsz6l6s), apa - atya, gy6n - gyovoo, szfics - sz6cs,
kunyh6 - gunyh6, labda - lapda, felh6 - felleg, most-mos-
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tan, itt(en), orr(an), dcint6-en - dcind-lrg, sokad_al_om _
soka-sdg, segf t-s 69 - seged-elem, circim-mel
- circim - esr,
benn - bent, kinn - kint, fenn - fenr (helyh
atiroz6k);
mindezeknek a s,z6pa,roknak azonos jelent6stik van
(egyik-mdsik nll irny alatbeli kiilcinbsdggel).
Viszont olyan igetcivek, amelyeket ilar 6rrelernben
is
hasznilnak, 6s ndvsz6k a szum6rben, mggrz
rirha$k
ugyan azon alaktani vonatk ozisban az
el6 ,ry.:lrr.kben is,
isy nihiny kaukdzusi nyelvben 6s a magyraban is: pl.
fog (leher ige 6s testr6sz); les (ige 6s csapda vagy
leshely);
6r (ig", resrrdsz 6s patakocska) srb.
A szum6r EME-S+L hangta ni vikozat
amelyet ES_
nek mondanak . . . kev6sb'(t
6s
nlzetem
sr^rrori
szerint
nem okozh at valamilyen kiil6; probl6m6t.
Ez a megjelciI6si m6d nern a papok besz6de, e,gy okkulr
(?) besz6d,
nem a
"n6k nyelve,r, s6t, nem is ;;iz6lis. A dokum entaci6 ebbenaz 6rtelemb:tt hi6nyos . . . Ezeknek
a szcivegeknek a t:artalma szintigl, viltoz6, minr az
EME_KU szci_

vegei' Sem nem kiziril^g valldsos szcivegep 6s nern az

tigynevezett

"n6-k nyelve' i^5, pedig ndpiess6g . . . pontos szerepi'ik eldmiink ismererlen. Oiv gorrdolom
m-dgir,
hogy az EME-SAL igen val6szfniien u^i^^ifdle
zsargon,
csalddias, egyszeriS vagy sziv"lyes nye lvezet,n6mi
temz6sszerinri elferdirdsekkel,
teh6t, ,rirr., valamilyen nagy
- rag EME-SAL
jelentdsdge. A <(-mu>> birtok
vikozata p6rddul el6fordul az EME-KU ,r6rr*gekben ir, <<-gu>>
a
Iyett' A ..g-m,, viltozatok 6s ieneny kifordfto* hesz6
egymagukban is egy zsargon r6t6r6rresznek
tandr6got . . .
(Az 616 nyelvekben is fellelh et6 ennek a nyelvi
zsongl652

rijskod6snek egyik-mdsik nyoma

"gyerek"

kdnyelmesebb kimondani.)

Nem volna hely6nval6

bizony

talan

hipotdzisekkel

sztiks6gtelentil elho rnilyositani a szum 6r nyelvet . . . Mdsr6szt is kiss 6 jogtalansig lenne azt a gyanttt kelteni, hogy
a szum6r nyelv eg6szben v6ve pontatlan, hisz tekint6lyes
mennyis6sti, l6nyegi.ikben osszefiigg6 szum6r sziivegek
illnak rendelkez6siinkre, valamint szliegyzerck 6s egy
eg6sz sor kdtnye,lvti szum6r-akk6d sziiveg. Igen term6szere,sen az akkid szovegek, amelyek jobban meg6r z6dtek 6s kdnnyebben olvashat6k, benntinket ktilOn feladat
e16

illianak.

Egy bizonyos foliig mdg az 616 nyelvek it, mint p61diuf a kauk6zusi nyelvek n6melyike -nem is szllva
alkalmasak afra, hogy a szum6r szijvegek
a magyarrill
.gy*r helyeiben az olvasatokat 6s a maryatizatokat
helyesbitstik .vagy meger6sitstik

A

I

.Igy pdldiul a n6metben

..wirr, _ mi helyett sz6lt6ben-hos sz|ban <<mer>>-t monA magyarban pedig a <<gyermekr' 6s ..gyerek"
danak.
sz6t'
sz6t felvaltva hasznilljik, mert nyilvin a

rendhagyd,soh,

jiiv6ben.

^ akinek a tekint6lye
A. Meillet,

kijzismert, miiveiben kifejezte azon v6lem 6ny&, hogy az
osszehasonlit6 nyelvd szet szimira a sajitos ti.inetek 6s
a rendhagyisok pirhu zama ill:..aliban kiiliinleges jelent6sdggel birnak.
Misr{gt F. de Saussure, akinek a mtive 6s a k6zikirnyvei ftinyad6k, mtiv6nek az "Altalinossdgok" fejezer1bgn kihang s$lyozra a nyelvd szet k6tf61es6g6t: a szinkronikus 6s a diakroniku,s nyelvdszetet. (Szinkronia =
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L

nyelvvizsgLlati m6dszer,
aryely csak a jerenben
nyelvi tdnyekre korldt
adott
Jc;dJ';t;
diakror
nvek tcirtdneti szeml6l"t".j -vdss6
f",1.#
jelenti' hogy
;!,
"megktilonbtizt"tdrt
kell
,rdg.rrriinrr az ewesft6s v6gett", mivel
a k6s6uli"r.u* .r*,
vdlte, hogy akdt
f ajd,t szemb.
!"ry Thetj.ik; t or,
ben cisszekcissi,ik.
^ruiinbizonyos esetek_
ferdirr"r,J
i;
sAuastrRE
nyelv6szet tankcinyvq
, Akaldnos
..G6ndr"ritJ* -fejezet
rg3, r94.
oldal.)
Ebben a mtibe'. v6gig
sz'mortunrr ennek az
ervnek a
betart isivar, vagyis
*i"r.rinia
d;;* sz,mos nyerv_
csoporroq horat, "
de kivrilrrrdppen ir6 nyerveker.
diakr6nia, pedig a
.. a
leg6sibb
nyelvrg igy a szvmur" tudorrrrinyosan dorrum ent^t,
,.kirrt ,rirrr" . . . mondhatjuk
egy ,,vtzszintes,, ds
egy *fiigg6l.go;?_"

;:#"':

szerinr.

A rdgi szumdr nyerv rendha
gy6,sai

\agy

:"il-ffi"1*'l ;#:tr;"i;.th

szab^yaran_
is, *igp"dis

Ezek kciztir fersororurr.
to-or.r, n6hdn yat:
L. A kOzbeikatott fon6m,ik,
a nyomat6k mdsodlagos
rnagdnhangz6i, arnelyekk"i *Jr..riilil
;" rndssal hangz6k
torl6d 6'sah, a szum6rb.r,
,nirrr alkalmi eszkcizcik
fordul_
nak el6 . . ., ..lygal-(l)a-ra>>= a

kirdi;;;k;

magyarban, ktironosen
a? igdkndr, a

hangz6k elv6larrr,h^'tnak

nilara
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hottl"bbi;;ft

r.rrl-iktatotr mag

in_
[e, mdssa lhangz't; eze* hasz-

vagylagos ugyanabban

iktatitssal

u6_ga._(I)_o_ra>>

az .rtereirben @ kcizbed,rny atlatok, *ev6s
nyomat.kkal)

. mond-tam vagy mond-o-ttam; kiild-tem Yagy kiild-6-ttem ; sz6l-rill vagy sz6l-o-ttil. (A kett6zott missalhangz6k rimikusak a fonetikiban.) ... veszt-vesz{t;
6116 -6r-ii-16; perl6 - per-e-16; kcizt - kOz-ii-tt; . . . (A*i
hangz6kiesdseket illeti, ezek m6g inkibb specializliiik
^ennek a nyelvnek a fonetik 6iht.) A magyar nyelvben a
..

..kett6s gyiikiikrrnek nevezett alakok haszn|latosak, ame-

lyekn6l a ..kiizbeiktatott missalhangz6kkal" elkeriilik a
kii-v-iin; 16 1omaginhanz6-torl6d6sokat . . . k6
fondm6k
kiizbeiktatott
a
Ezek
mti-v-e-t.
-r-on; mti
a magyar nyelvben eryLkalin nem t|isz6l4sok 6s nem
ndpiesek . .

.

6sa.
J6l ismeretes' hogy
-esetragokat
allcalaz
f6leg
t
ragoka
a
a szumdtbutt
kiisziivegeiben
korszak
r6gi
milag elhanyagolj6k. tgy a
szovegeklonosen, de k6s6bb is az irodalmi 6s a vall4sos
ben . . . ur-dNam-mu sul-igi il na-kur -gal : sz&szerint
(a, elhunyt ap^), Ur-dNam-mu Sul-gi- nak ftiltitte, a
cs{rcson ragyog (birtok- 6s ablativusz-rag n6lkiil) . . .
(Himnusz Ur-Nammu-hoz, LJ.E.T. 76/8.) kur-gul-dul
ud-da i ba-e-sum : sz6szerint: ellensdget tiinkretenni,
vihar-nak er6t rc adtii (ud-da r6szes eset rag n6lkul, d'
tirryeset rag n61kill) . . . (Inanna felmagaszalilsa, III/36,
'S(/'. Hallo 6s
J.J. Van Dyck.)
Hasonl6 lehet6s6g van erre a magyar nyelvben a n6vmisok genitiv uszhnill 6s a tfugyesetdn6l is . . . apinak
hiza :-apa hiza; n6nek szlve: n6 szive (a nyornatdkos
genitivusz amagyarban megszokott). - A magyarban
ndvmis tirgyragir- elhagyhat6: aj{nlom ma-

2. Ragok (vagylagos) elhagy

"ef,a"y
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L'*

gam(at). (Ezt
meg engem(.{

'A

a p|ldfu
!

l6sd sAuvAGEor_ nilJ N6zz

partic'ipium ragja a szumdrben
egyfor min <(_a>>
a jelen- ds mdlt id6b;. A magyarban
6szrelh et6,hogy a
jelenidejii r6szesiil6 szerepel
bizonyos cisszet6relekben a
a mtrltidejii
a f6n6vl rdszesiir6 heryett . . . pdrddrl:
'agy
';;:;:'rrll""rr viz hetvett); vasv h6t-6-szoba ugr-a3

i

4. A sz6v6gek
j6r ismert a szum6rben
; vil_
"T"grisa
t'akozva elterjedt, ndha
helyx adva a kett.zdses form6kpaft'- A csalddias 6s ,rdpi.,
magyarban, n6ha a r6giesben (nem t'5isz6l6sban) d8fordulriak
.lh"gy6sok a ragokban 6s sz6cskd.kban.
5' Mds ide tartozik a n6vel6 hidn ya
aszum6rben; mint
ahogy hi|,nyzik a latinban is.
A
magyarban, minr
kiil6ndll6 nyelvben
amellyel -itt b6vebben foglalk
oztunlr
- a hatirozott
11?r 4', az>> mutat6

ndvel6 a fejl6d6s folyam,n az
ndvmdsbdl szirm^rorr. Itt mellLzziik
annalr magyarizatit, hogy mery
esetekben hidnyzl a
ndvel6b6l a bele lrrctt murar6
n6vm6s-jelenrds.
6' Egy cisszet6telnek,. vagy pedig .irrr*r6terek
tirsuri_
sdnak csupdn az utors6 d;;.
veszi fer a szumdrben a

ragot...[Iu-gerrre-ne:f6rfiakdsn6k;Iu-ka|-|a-ra
(vir-o robusm)
ci6ul: des belles fleurs)].

Mir n'hiny sz6 esett ennek a f
a mondattanril.l. M.g rreil jrgyoni,eju,etHek a kezdet6n
hogy a szumdrben
.
az igr egyma giban szerep"lh*i'
mint -oii"r . . . mu_na_
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szfiszerint: <(meg-neki-kett6 z6' " ' ba-ku-e
be-kap -j^-r; mu-na-s{r-re : ekagad be161e. (Inanna

-kud-d6

:

:

a pokolba (ISTAR) CHIERA, Vallisos sziivegek 2lo, z1z, 216.) Hasonl6 tiimiirs6gek el6fordul,ruk az 616 nyelvekben is, kivlltk6ppen a magyarban:

lesz6ll Lsa

(r6giesen) meg-neki-v6 g-and-ia; meg-v 6e-i^; be. k ap-ia;
*a, p61d6k: meg-mond-ow-am; liltr-ad, vht-ra-l-ak (itt
a magyarban mindig az ige szerepel) . . . szeretsz, nem
,r"r"ir, (rz, egy olyan p61da, amelyet A. Sauvageot ho-

6s a fizr-ni fiiggetlen ig6k, amelyek
mondaror. (Ezeket alig ismerik
alkotnak
egymagukban
akadnak riivid monszumdrben
A
-,i, ,ryrlrr"kben.)
nu-h a-mamagyarral:
a
datok, amelyek szinte azonosak
(A n6pies
...
-tar (formuia) : ne-hogy meg-tiir-(je)f
magyarban a sz6vlgi elmaradisokkal: ne-ho'me'-tiir(-ie)
zo6t

:

fel.)

A {ay-"i

nu-ha-rn a-tar.)

TObbsziirijsen ijsszetett fajta, mondatok olyan iisszet6teleker vonultatnak fel a szum6rben participiummal
f6k6nr vonatk oz|,si funkci6val -r amelyek a v6giikiin
hordo zzilk a ragokat (lisd supra Nr. 6.). N6mely korszeril nyelvben a poliszint6zis szokisos, mint pdldlul a
japinban 6s a magyarban, fejlettebb, korszertibb form6t;" (kiv6ve a paleo-amerikai 6s az eszkim6 nyelveket,
amelyek -.rrr. tdlhaladjak ebben a szumdr nyelvbeli
eredeti szerkezeteket).
szum6r p6ld6k: lu-igi-bar-r a-zu : (sz6szerint: emberernber, akit re n6zel . . . ni-me-l4m-Ann6zett-tied;

-

:

a fels6gem (6r) dics6s6gem ellen,
a*ely oly t6lb6s6ges, minr az AN isten6).
-gim-dugud- da-gu-de
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(R' JESTIN, Abrdg6 103) . . rag-a-a-gurud-da-gim-bi: egy rcig a vizbe vetve, a felbom ris!_
ban hadd puszrurj?;-G"ionirag
is hasonrit a magyar_
'gur-"'i,
hoz) ' (^) rcig ii-ba
-*^-(^k)kdnt , lz6-re (v6lva)
hadd hull(-jon el).
r. Gordon, szumdr rrcizmon_
- (E.
ddsok, 79), . . . as-ni
gesrug - gi - tuku-a min-tu-ama_
-kalam -ma-se
- aki "g;.afiI van a bcircs NINTU , a
f6ld anyja el6tr
(a meltdkndv a f6n6v er6tt 6il) _
1
..,
(s. N. KRAMER, Enki 6s
Ninhursag, 65). . . szkszerint:
"egyediili(-je) , wdis-bir-dn. jarr, NINTU anya, orszig_6,
el6m(-e) ... ninda-k"-guL-r,? (...)
-ra-gim pad-me_
-an de-eb ses-ir- gim: k.rrydr, 'aho
az a re izl6sed,
ir^o
szerint van' rird meg" ,r.k.*,
min, .r, fivdrnek.
Magyar p6lddk: A
fok-ozl"t-oL dles-en el
nem hat6,r-ol-t volt_6f,iivglt-sdg-i
_\il fojy" . . . [n6vel6, melldkndv,
f6n6v (tcibbesben), harirororio, .16r;;
berrag , tagad6s,
igr mtilt id6ben, igendv, birrck r^g+ tlt"tivusz
rundium' ' '] ... Az ered,et-;-ty"rr,-^rny^g -ttg, ge_
bizony-os
-iz-za-na-$e-gur

el-i5r-6s 6t'-id'-n v a-16 meg-murrkTl{,iao
kapcsolat-ban
alkalrnaz-ott sz6 . . . (p6rJdna6
^l a MAG'AR
ho'o fer
NYELV cimii nyerv6szeti szemrq Budapesr.)

A japdn

nyeht

A jap6,n nyelv dsztin mag6nhanz6s, igazi ragoz6
nyelv ' ' ' mdgis helyenkdnt olyan
nyelvi eredet nyomait
mutatja fel, hogy
alapjin eredetdben ..szigeter6nel,,
^r*
I6tszik' A szumdr nyelv
-iii.n modelljdnek az egyiittese.
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A

sz6kincsdben kev6s azon szavak szilma, amellyel a

fenti vonatk ozisban foglalkozni lehet, nemcsak a kor

6g miatt is. Sajn Llatosk6ppen ezt a mtivet nem lehet arra felhaszn6lni, hogy
a japinnal b6vebben foglalk ozzunk, term6szetesen a

r6gisdge, hanem a t6rs6g nagy tdvols

szum6rrel kapcsolatban. A jellegzetessdgek itt f6leg a
mondamanban nyilvinulndnak rrleg... A tijbbsziiriisen
ijsszetett szerkezetek szapor itjik a r6szesiil6ket, de sziikebbre ist tagoljdk a ragozott iisszetdteleket. Az ilyenek
gyakoriak . . . L6ssunk bel6liik n|hiny p6lddt:
1) Nani-ka anaa-ni shitsumon-suru-koto-ga arimasu
valami * iinhiiz k6rd6s teend6 * dolog-egy van _ eBy

-

kdrddsem volna Onhciz.

2) Anata-ga ima ginko-ye-oide nasaimasu-kara, watakushi-mo mani-k a y6ji-ga arimasu-kara, Bo issho-ni mai-

rimash6 . . . sz6szerint : On most a bankb a* men6st
t6ve mivel*6n is n6hiny megbizatisom l6v6n mivel*
egyi.itt Onnel megyek majd - mivel On most a bankba
l6v6n ndhiny megbizat|.som Onnel
megy, 6n is
tartok.
3) Are-wa konnichi-wa asonde myonichi-wa benk-yo-shiyoto-omou hito desu . . . sz6szerint: O . . . ma sz6rakozni, holnap szorgalmas m6don csinilni valamit gondo16 ember : O egy olyan ember, aki ma sz6rakozisra
gondol, holnap pedig szorgalmas munkdra. (H. PLAUT,
Japanische Konversations-Grammatik, Heidelberg, t936.
1,48/132; 1,7 4/146. oldal.)
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