
Osszef oglalilsk6ppen helydnval6 megemliteni n*hiny
kcizcis vondst azon nyelvek kcizcitt, 

"-.lyekke I az ut6bbi
feiezet'ekben a szum6r nyelvvel v6,gzett cisszehasonlitds
f olyamin foglalkozrunk . Az urali 6s"ahiji nyelvep cissze-fi'iggdse bir azt, valamikor bizonyos nyel':r6szek vitat-dk beigazohnak ld,$zik . . . Bjcirn collinder a sz&
t'i'riban err6l tandskodik (Bjcirn collinder: An Erymolo-
gic Dictio nnary of the Uralic Languages, Uralo Alaica,
Stockholm, j,955. '!,49. l"p), valami", ^i."r6tir1 Sauvag#
is az r936-an kiadott miivdben. A magyar nyelv egy
ktilctn6ll6 nyelv az uraliak kcizcitt; v6lem6nyem szerintaz egyediili dletben maradt abb6l az ,rr"ii dgb6l, a
"szlrita-kazarrr-b61, amely egy6bk6nt eltiint. Kcizelebbill a finnugorokhoz, mint a ,.;iot nyelvekhez.

A magyar, jelenleg az e | 6 nyervek kciziir, bizonyos
vonatkozdsokban, val6ban a finnugor nyelvekhez l.g-
inkdbb hasonl ithali.. Azonban, elteklnrve 

'n6hiny 
r6szle

ges szerkezeti rokonsrigt6l 6s bizonyos elemi sz'6egyez6,-
sekt6l, srilyos nyelvt ani ds ,rd-o, sz6tirbeli elt6r6sek
n'rdg az elemiben is, arr6l tandskodnak, hogy itt inkdbb
egy oldalSgi rokonsdgr6l van sz6, mdgpedit t6volir6l . . .A magyar finnugorista nyelv6szek -6, ,ouu minr egy

'vszizad 
6a apr6l6kosan rendsz ereztlk a l6rddses nyel-

veket, felvonultatva tobb 6rver, amelyek szerinr szoros
kcizels 69 ill fenn az dszaki finnugor nyelvek ds a magyar
kcizcirr . . . Ez udbbi szemponib6l m6,r kev6sb6 meg-
gylz1dcittek L finn nyelv6szek, akik igen el6rehaladot-
tak, de ndzedik szerint kizirninak - ,r.* ideval6k6nt

mindent ami nem eur6painyelv.
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A magyar finnugoristik azzal tilmasztottik ali :r

magyar nyelvnek az |szakt finnugor nyelvekkcl v,rlt'r

egyezlsdnek $zis6t, hogy hivatk oztak bizonyos kiiz.i,'

elemi szavakra, valamint alaktani egyez|'sekre, antcl yt'lt

azonban mindig csak r|,szlegesek ebben a tekintetbcn - .

E,zek kcizott a testr6s zekre vonatk oz6 LI finnugor s'r.6

egyezik a megfelel6 szum6r szavakkal 6s a magyarrrrl,

a testrds zekre vonatk oz6 45 magyar sz6 egyezik ^ 
nrcg-

felel6 szumdr szavakkal (16sd az el6z6 sz6tirr'). A rt6v-

misok kiizi.il kett6, vagyis a tobbes szim els6 6s misoclik

szemdlye hasonlit a finnben 6s ^ magyarban, n6gy pcdig

elt6r6. A szum6r egyes szim els6 szemdlye az EME-KU-
ban <<ngae> (g"-.) hasonl itani litszik a magy^thoz: 6tr,

eng-em; a szumdr EME-SAL vlltozatban a. <(mra-e> he-

sonl6nak litszik az lszaki finnugorhoz, 16sd' a finn clsii

szem6lyt: mine 6s fr€ . . . A kot6sz6k kijziil 2 finnugor

megeg yezik a szum6rrel, 4 pedig a magyartal (lisd rt

sz6tirt). Az er6sit6 sz6k kdziil 4 magya;r egyezik a

szum6rrel (6m.6m) viszont a finnugorokban : st. A ma-

gyar ragok csaknem mind egyeznek a szum6rokkal , ezzcl

,zerrrb"n alig a finnugorokkal. - Az egyszeriS szimnevc'k

kozi.il tiibb hasonlit a finnugorban 6s a magyarban. A

robbsz 6tag$ak viszont kiiloniisk6ppen elt6r6k. A szumdr

szimnevek egyiltalin nem biztosak. (A sziivegekben

szimjegyekkel jegyezziik fel 6ket.) ... A 6 : a-i's?;

a 8 : ussu? == na-ussu?; a9: ilimmu? : ki-ilirnmu?
_ kilenc (kiilon?), kozelinek litszik? . . . Az cisszetctt

szilmjegyekben a finnugor nyelvekben a kisebbik meg-

e\6zi a nagyobikat; a szum6rben 6s a magyarban viszont
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a nagy szimiegyek megel6 zik a kisebbeker. (Ez a rend-
szet legaldbb is kitiinik a szum6rben szum6r: i-min,5+2:7; u-a3, 10+1-11.) ... (A magyarban a rend_
szer ugyanaz az cisszes cisszetett sz6mjegyekn6l.) A finn-
ugor nyelvek von atkozisdban a magyarral rr.rrrben tdny-nek litszik.?r, hogy az elemi ,r"rr"r. ewez6se - 6s csak-
nem kiziril^g azok6, - egy igen t4"oti rokon sigra mu_tat' az eg6szen rdgi korszakb6l . . . Ezzel L"p.Jolatban
mdgis megje gyzenddz szumdr .,ltiu
a finn ..luu'
abban az drrclemben ; az orrtyii..luu"itri) _ 61rrdrr.*-
ben) (Do.-Erd., 55) ; oszty k ..u>, zirjln <(u> = ember(sr. Chresr., 7s) a magyarban, ,r#i igegycik 6s 16-szesiild (participium): levl_6;.

N6hdny p|:lda a sajdtos an nem egyez| finnugor elemiszavakra: osztyikz nai,iriim, fr"g yar: fiti, ifj$: o.r*6r,ibila; oszryik: chatl, ',nogui, chltol magyari nap(_al),
szum6r: 

""1 (j.l:6gitest); osztyikt 
^rr, magyar: id6, r6gi

magyar i ydeu, szumdr: ud(-da) ; oszty.6k: csiszto iasz, vo-gul: charfr?, magyari 
^rr8, szum6r: mada, arrk6d: m6tu

fejsze, akkdd: palu ; oszty6k: parJ,, vogur: ryulin, ma-gyar: magas, szumdr: mah
kenafsz, vogul: kenafsz, magyari sz6, szum6r: sza -hal6, fonni ; oszrydk: nur, magyar: mi (n6vm6r), szum6r:bi = az (mutat6 ndvmds). 

vr

Ami az alaktant illeti ebben a tirgyban, bizonyos
egyez,6,sek nem hagynak k6ts6get, viszont a finnugor

62

nyelvekben fontos ellentdtek vannak a mayarral 6s a
szum6rrel szemben is.

1) Hi4nyoznak az el6ragok, e16-ig6k, e16k6pz6k, ame-

lyek a szumdrben l6nyegesek, ugyancsak a m^gyarban is.

2) Az osztyikban megvan a kem6s szim (Dudlis).
3) Tagad6 ig6k vannak a finnben, m6gpedig elemiek.

4) A szenved6 alakot el6nyben rdszesitik az ig6kn6l.

A finnben: tImI kiirja on isln antama : sz6szerint i ez

a kcinyv adva van az apa 6ltal : ezt a kiinyvet az aPa

adta. A passzivum alig van meg a szum6rben, ami Yan, az

elmos6dott. A magyar keriili a szenved6 alakot, ritkin
mtiveltetdssel helyettesiti.

5) A szumdrben a belragoknak az a funkci 6i^, hogy

alakits4k az iisszet6teleket 6s 
^ 

kifejezdseket. Ezek meg-

maradtak a m^gyar csal4dias nyelvben, fontosak a

kaukizusiakban, viszont hi6ny oznak a finnugorokban.
6) M6g a funkcion4lis bels6 hajlitis (flexio) is meg-

van a finnugor nyelvekben az igegyokiikben, a magin-
hangz6k funkciondlis v&lrcz6,sa, s6t a m6ssalhangz6k6 is.

(Ablaut. STEINITZ, Ostiakische Chrestomathi.) . . .

. . .ma-t^ (f6n6vi igendv), mijam (mrilddejti igen6v),

mij-man (gerundium), (a <(man> ra1), mija (parancsol6

mod) . Az ilyen hajlitirs (flexi6) ismeretlen a szum6rben

ds a magyarban is.

7) A ..lenni' igt segddige feladatot teljes(t a finn
nyelvben ("on"), de egyiltalfun nem a szumdrben, val*-
mint a magyarban sem, 16v6n iin6116 igt.

8) Tiibbs z6tagossdgra val6 irinyzatot l4runk a finn
nyelvben, m6g a szimnevekn6l is.
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9) Az cisszetett szimnevekn6l fordf tott a sorrend: el6l
vannak a kis sz6mok ds utdnuk kciverkeznek a nagyok,
szemben a szumdrel 6s a magyarral is.

A magyar nyelv ..urali,' nyelv, de egy kiil6nail6 idi6-
ffia, "szkira-kazarr, (l6sd az el6z6 sz6tir fejezeteit), az
egyediili t{il6l6je ennek a csoportnak . . . amely ..kauk Lzusi
f ajtinak" is vehet6 . . . 6mbir nem sziikebben kaukdzusi.
Ha a sz6kincsdt tekintjiik, m6gis ek|r6. . . 1

Helydn val6 itt fcilvonulatni - mi,nt sz6td.r6sszefog-
Iald,st - n6h iny 6ltal4nos adatot . Az irt vizsgilt sz6egye-
zdselr a szumdr 6rtdkek mellett a kcivetk ez6k6pp alakul-
nak: 23 egyez,6s van a latinban; kijrtilbeliil 40 az etruszk-
ban(?); 20 az akkddban; kb. 20 (a bizonytalanok n6l-
kiil) az cirm6nyben; kb. 50 a torcik nyelvekben (a kiegd-
szitdsekkel egyiitt kb. 75); 96 az lszaki finnugorokban
(kieg6szft6sekkel b. 110);923 a magyarban (ennek golo-a
csak val6szinii).Ezenkiviil kb. 10 van a kaukizusiakban,
3-4 a biszkban, 3 a bretonban, 2-3 az arabban.

Fent eltekintetti.ink az 6sr6gi kozel-keleti, nem mezo-
pot6miai nyelvekt6l, amelyeknek az olvasata m6g nem
k6szi.ilt el rcljesen. Az cisszehasonlitdsok c|ljafti csak
1050 szumdr sz6t, a nem cisszetetteket vettiik alapul.

I Th6ophylaktos Simocattes, a VII. sz6zadb6l ismert biz6nci t6r-
t6n6sz emit6st tesz egy foldreng6s rombol6s6r6l az SBZ. 6vb6l,
amikor az (unugurok> BAKAT v6rosa elpusztult, amely v{rosi
ez a n6p 6pitette . . . (Bakta helys6gn6v most is gyakian el6-
fordul Magyarorsz6gon.) (Th6ophylaktos simocattes vlr, g,
13.) Ezenkivtil m6g: Madzaron, Castellum in confinio Romano-
rum et Persarum positum (rr, 18, ?). (Th6oph. sim.

Index nom. TEUBNER, l8b?.)
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NYELVCSOPORTOK
ALAKTANI ES HANGTANI

OSSZE,HASONLITO TABL AZAT A

1. Ragozis. N6vut6k: szum6r; ... tordk (6-tiiriik,

V. Christian, 57); kaukdzusiak (V. Christian, 76, 78 6s

Tseretheli, JRAS !9I3, 1915); magyat, finnugor, mun-

da-k61, szanrali (V. Flevesy, 45); tibeti (Meillet-Cohen,

A vil6g nyelvei, 1952; F:[. Masp6ro, 536); etruszk (?)

(J. Maitha: La langue dtrusque, Paris, LSLZ); . . . (P"l6o-

szibdriai, Meillet-Cohen, R. Jakobsen, 418); paleo-ame-

rikai nyelvek (M.-C., A. Hadricourt' 116l); eszkim6

(M.-C., J. Parrot 1168) ; japin (tiibbrendbeli kdzikiiny-

vekben it) . . . (rrdhdny keletafrikai nyelv).

Z. Hangrendilleszked6s (m6rs6kelt); szum{r (m6rs6-

kelt); tiirok (teljes) i magyar (m6rsdkelt) ; szantali-munda-

k61 (St. Konow, V. Flevesy, 20, 2L); dravida (m6rs6kelt,

V. Cristian, 63 6s St. Konow, LSI, IV.); tibet-burmai

(V. Christian, 66 6s Meinhof 212, 2L).

3. V6ltakoz6 missalhangz6k: g-ffi, m=b (*,t), ng-ffi,

a v6,gz6d6sekben: n-m, stb.; n-l; szum6rben, toriikben

(V. Christian, 55); dravida (C. 63 6s St. Konow, LSI 'IV);
tibet-burmai (C. 66); kinai (C. 70 6s C.J. Ball Chinese
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and Sumerian, oxford, l9l3); szum6r: kalam-kanam;
magyar3 dalol-danol . . . (r6gies) kedig-pedig, csuron-
csurom (viz); szumdr: ga-e/ma-e, gar/mar; -"rurr/barun,
manlmi/mabi; nin/nigin/nimen; nim gir/migir/migir; ka-
l'amlkanag; udun/udul; sum/sun (R. jestin, Le verbe, I).

4- Mdssalhangz6k dthasonulisa: szumdr R. Jestin,
Abrdg6, 42) ; mag ydr, paleo-szibdriai, jenisszei (id.-c.,
R. Jakobsen, 410); ndmely ftnguz nyelv.

5. Mdssalhangz6k (r6szleges) gyenges6ge: szum6r; tci-
rcik (c. 61); finnugor (setili, JSFou, xIV. 3); magyari
6ceiniai nyelvek (c., 73-74 ds 'w. schmidt).- 

v

6. sz6v6gi mdssalhangz6k elhagy isa: szum6r; rrx'-
gyar; tibet-burmai (LSI, III. I. 4; Christian, 66); 6cei-
niai nyelvek (Chr. 73-74).

7. Magdnhanz6s jelleg: szum6r, magyar, finnugor,
tcircik, jenisszei, kinai, japin.

a./ Kcizbeikratott fondmdk, mdsodlagos maginhang-
z6k (ejtdskcinnyit6L): szumdr (Jestin, Abr. 3,6), magyari
kiild-tem - kiild-6-ttem srb. (a <(m>> kettlzdse a j6 tr'""g-
zis vdgett).

8. Sz6alakftis (igenevek): szumdr,
gyar, munda, szantali (V. Ffevesi, 56),
66-67), tcircik.

9. Igenevek: szum6r, kaukizusiak
ugor (T. Lehtisalo, 33), magyar, toriik,
Hevesy V., 59).
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kauk6zusiakl rna-
tibet-burmai (Chr.

(Chr., 84), finn-
(munda, szantali,

10. Megha tiroz6k: szum6r, magyar (fontosak, -n6,
-n6; -fa; holmi- stb.); burmai (rong) ... (E. Drexel, Ch.,
64), afrikai nyelvek (bantu) /Meinhof /, melan 6ziai nyel-
vek (M.-C., 675) (maradvinyolc az angolban) -man,
-woman, -tree (6r mdg mis erc nyelvekben).

11. Birtokos f6n6v hitravetdse (kalapja az ap6mnak):
regens rectum: szum6r (vagylagos, nyomat6kban), sdmi,
akkid; hamita (Chr., 99, Meinhof 30); indo-eur6pai nyel-
vek (ndmet); latin (vagylagos), magyar (nyomat6kos),
polindziai (M.-C., Faublde 669).

t2. Birtokos f6n6v el6reh oz6.sa (apdm kalapja): (rec-
tum regens: szum6r (nyomat6kos) (Jestin, Abr. 5l-52)
(Christian, 57-58, 61, 64 6s K. Bouda l4), tiiriik, ma-
gyar (vagylagos), nyugat-kauk4zusiak (Boud a, l4), biszk
(Bouda, uo.), tibeti, dravida, paleo-szibdriai (M.-C., 415).

13. A birtokoseset-ragos rektumot a regens birtok -rag-
gal kciveti: (apirmnak kalapja) szumdr (Jestin, Abr., 52),

magyar, finn (Budenz, Finn nyelvtan, 36-37), tiiriik.

14. A jelzli melldkndv h&travet6se (kalap, sz|p): szu-
m6r, sz6mita, hamita, latin 6s g6riig (vagylagos), 6szak-
nyugati kaukizusiak (Dumdzil, 36), ndpies magyar, nyo-
matdkos.

15. A jelzli mell6kn6v el6rehelyez6se (sz6p kalap):
szumdr (a rlgebbi korban) vagy nyomat6kos (Jestin, Abr.
6s Christian is, 58, 61, 64), d6l-kaukizusiak (georgiai,
(Dumdzil, 36-37), magyar, finnugor, tiircik, szankszrit
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(Renou, 399. S), indo-eur6pai nyelvek, latin 6s gcircig
(vagylagosan).

16. Birtokragok, yagy birtokos ndvmdsok hdtrahelye-
z6se (hizam, eny6m): szumdr, (georgiai, fiiggetlen n6vm6-
sok, chr., 76), finnugor, magyar, tcircik, 

-#mik, 
akk6d;

mal|ji (M.-c., J. Faublie, 659), eszkim6 (M.-c., J. par-
rot, ll7l).

lT.Kerd6ndvmdsok 6s szimjegyek birtokos ragj a: szum6,r
(ana-zu: mi a tied?, magy. mi-d?), kaukdzusiak (Chr. B3).

18. Helyrag 6s birtokrag a participiumokhoz: szum{r
(ba-a- ni/ba-a-?-ni: ad-t iban), magyar: isten-ad-(-o -)tr-ir-
-ban, finnugorok (igen6v utdn), tcircik nyelvek.

19. Tcibbszcircis cisszer6tel, sz6csoporr-r agozis: p6ldi-
ul: szum6r, kauk6zusi nyelvek (F. N. Fint, Chr, 7g),
tcircik, magyar, finnugor nyelvek, paleo-amerikai nyel-
vek (M.-c., A. Haudricourt, 116l), eszkim6 (M.-c.,
J. Parrot, 1169).

20. Egyes szim a tcibbes szim helyem (n6vsz6ban 6s
mell6k n6aben, pl. i6 ember-ek): szum6r, kauk6zusiak,
magyar, dravida, torok nyelvek, nlhiny paleo- sziblriai
nyelv (M.-c., 419, R. Jakobsen), iceiniai nyelvek
(Christian, 7l).

2t. Szdmn6v, egyes szim hasznilaa (t[z ember, nern
tiz ember-ek): szumdr (mindig), ural-akiji nyelvek, m&-
gyar (mindig), kaukdzusi nyelvek (a legtobbszcir, Tsere-
theli, JRAS, 1913, t9t5) (l6sd georgiait).

6B

22. Hangtani hasonl6sig a tobbes ragiain|l: szumer

szumer -e-ne, kauk izust-gecrgiai -ni, magyar -nyi (meny-

nyis6gk6pz6), szum6r: e3, georgiai -(t)tt, es. (Chr. 76.)

23. A n6vsz6kett6z6se a tobbes szimban: a szumdrben

lehets6B€s, mint archaizmus, 6ceiniat nyelvek.

24. A kiilcsiiniissdg kifejezdse: ld - ember, 16-16 -
egyik-misik ember; esetr aggal: l6-ld-ra : ember-ember-

-nek (r6,sz eset) (a szum6rra vonatkoz6an l6sd: Jestin,
Abr., 6l).

25. A nyelvtani nemek hi6nya: szum6r, kaukizusiak,
magyar, tciriik nyelvek, iceiniai nyelvek.

26. A tirgyeset ragtalan is lehet (lircm a hhzam):

szum6r, kaukdzusi nyelvek, finnugorok, osztydk, r6gi

magyar, korszerti mayar, a ndvmisoknil; tibet-burmai
(K. Bouda, 9).

27 . A mondattani sz6rend: szum6r, kaukizusiak (Chr.,

Bork, OLZ, 27), ural-altijiak (kinai, . . M.-C., FI. Mas-

pero 601),,

a./ Az alany 6s illitminy koz6 tett 6rgy 6s hatilrozfik.
Az ig. a mondat v6g6n: szum6r, ural-al$ii, magyat,

paleo-szib6riai (M.-C., R. Jakobsen, 419), tibet-burmai
(M.-C., FI. Maspdro, 535 6s 551), paleo'amerikaiak
(M.-C., A. Haudricourt, 1162).

b./ A sz6 helyzete meghatirozza az alaktani 6rtdk&:

szumdr, rdgi finnugor 6s r6gi magyar (A. Sauvageot'
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Mondattan, 5-6, 8), kinai (M.-c., Fr. Maspdro, 601),
m l^j (M.-c., J. Faubl6e), kiizdp-afrikai (M.-c., Dela-
fosse, 746), bdszk (K. Bouda, l4).

28. Jelen vary mrilt iddbeli r6szestil6 vonark oz6 mel-
l6kmondat funkci 6jiban (a jciv-6 ember - ld-g in-a: aki
jiitr; a leeserr alma : hashur sub -bo): szumdr, kauk{zusiaft
(Dumdzil, 36 6s K. Bouda, l4), finnugo,r, magyar, torcik,
b6szk (K. Bouda, l4), tibeti (K. Bouda" 15), dravida
(M.-C., J. Bloch, 499), sdmi, akk6d, hamita (Chr., 90,
Meinhof).

29. A szenved6 alakor kertili: szum6r, magyar, tcirok,
paleo-szibdriai (Jakobs€nr 4ZO).

30. El6ragok (igekdr6k): szumdr, akk6d, nyugat-kau-
kdzusiak 6s bdszk (K. Bouda, 2-3), magyar, szanszkrit
(L. Renou , 109/135), latin, giircig, indo-eur6pai nyelvek.

31. Belragok: szumdr, kaukdzusiak, magyar (csalddias
nyelvben, rdgiesen), jenissze,i nyelvekben (Bouda, ZDMG
90,154),tibet i (Bouda, Sr.'lfolfend e,n,7,8) banru (Chr. 5o).

32. Rdszeset vonz1,sa tdrgyeset helyem (kiv6relesen):
szum6r (Delitzsch, 165. 6s 214. S, Poebel, Grund zige,
585.S), kaukdzusiak (Bouda, 10) magwr (n6pies nyelv-
ben, nem tijsz6l4sban), ..n62-rem nekirr, ehelyew: ndztem
& (kiv&el).

33. Kapcsolt igdk kiegdszitik egymdst: szumdr (*eg-
kett6zve rokon6rtelmiiek), hasonl6k6ppen a magyarban,
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a finnugorban 6s a szanszkritban (L. Renou, 368 . . . ket-
tlzott ig6k).

34. Ohajt6 m6ddal is kifejezhet6 a "jiiv6 id6": szu-

m6r, magyar (rrhaza menndkrr), hasonl6k6ppen a francii,-
ban is (a harirozonsig helyett).

35. Ohajt6 m6d kiit6szavai: szum6r: h"-, ha-, (hu.),
ujgur: -hai, magyarz hadd, hogy (a kot6 m6d r6sz6re it),
a r6gi magy^rban: hug (g = gy).

36. Az ig" egyedtil is mondatot alkothat: szumdr . . .

ba-kri-€:: eszik bel6le stb. (Inanna leszill Lsa, E. Chiera,
Szumdr valldsos sziivegek, 210, 212, ldsd az eI6z6 j"gy-
zdkben), magyar (16sd fentebb), a tiiriik nyelvekben, a

sanszkritban).

37. N6vmdstiivek egyezlsez szum6r, ujgur, finnugor,
magyar (l6sd az e\6z6 fejez.erben az egymishoz kiizel6ll6
nyelveket).

38. Mutat6 elemek egyez|sez szum6r (t, ne e-ne), ma-
gya,r (-e, -re, ne!), tcircik nyelvek, (tibet-burmai: -co' ...
M.-C., 536-537).

39. Mutat6 n6vm6sokb6l szirmaz6 igeragok: szumdr:

e-ne vagy e-ne-ne, jelen id6 tobbes szim 3. szem6ly
(Jestin, Abr. 72, 58, 59), ffiagyar -e, -ne (n6pies), 6s a
tcibbes szim 3. szem6ly ragjaz (-e-)nd-ne-(k), a tobbes

"k"-jdval, egyes szim 3. szem6ly: -e-ne, pl. kell-e-ne
(feltdteles m6d).
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40. Megfelel6 jiiv6 id6rag: szumdr (-d., e-de, hozza,
m6g a rdgi -ad, Chr., 84), kuk6zusiak (gyako ilr6, kez,d6
igdk rlszdre stb., l6sd Dirr, Trubeckoj), magyari -end,
-and, amely egy kiss6 6si.

41. Parancsol6 m6dban az igekcit6nek a gyok ut6n
val6 vetdse (menj el !) : szumdr, kaukdzusiak , magyar (^,
cisszes igekot6ket hitaveti) , a n6metben, indo-eur6pai
nyelvben ez csupdn az erre min6sftetr igekot6kkel tiirt6-
nik (l6sd az el6z6 fejezerer).

42. A szemdly vagy d,rgy szimjegy rnellem, egyes
szimban van: szumdr (mindig), az ural-ahljiak (mindig),
a kaukizusiak (nagyr6szt) (Tseretheli, JRAS ,191,3, lgr5).

43. Osszetett szimnevek kdpzdse: nagyobb + kisebb:
szumdrben, magyarban, torok nyelvekben; kisebb + na-
gyobb i a finnugorokban 6s az indo-zur6pai nyelvekben
(ll-$l kezdve).

44. Tagad6 mondat szerkezete. Nincs tagad6 ige:
szumdrben, kaukizusiakban (georgiai), magyarban, vi-
szont volt az etruszkban (J. Martha szerint), a latinban
6s van a finnben. A tagadis <<n>>-je megvan a szum6rben,
a magyarban, a szanszkritban, az indo-eur6pai nyelvek-
ben.

45. Nyomatdksz6k gyakori hasznllata: a szum6rben:
5^, -tra-, stb. (Jestin, Abr. 100 6s Jestin, A szumdr ige I.),
a magyarban (6-, no srb.) , a finnugorokan, a munda-
k6l-ban (Hevesy V., 84).
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46. Ig6k, .. 6lsegddig6k " . A szum6rben az << ag >> 6s

,,du,' igetovek n6ha el6fordulnak az ige-komplexumban,

mint kieg6s zit6k, 6niil6 jelent6s n6lktil . Ezek er6sitik az

uralkod6 ig6t . . . ag:tenni, du - 6piteni, elk6sz{teni, ki-
eg6szitik az igefogalmat. Az <<ag>> , s6t, az ,,angr, ("g), <(u5,

ul ,,, (: Xu-gid) szum6r igegyokdk csak a magyarban

fordulnak el6 mint k6pz6kieg6s zk6k, b6vit6k. Tgy szh-

rnos igegyokkel f6leg mozgdst kifeiezl ig6ket alkotunk.

igy az ..ag>> - tenni-nek rnegfelel a rag: moZ-o$, dob-og,

csep-eg ig6kbeo . . . az ang:szeret, m6rni-nek: szor-on$,

terj-eng . . . az ..uX-nak - kovetni, irS,nyt kdvetni, iiz.ni:
kot-oz, bog- oz . . . az ..ul zrr-nak :trinyltani, iitni: por-

-ol, korh-ol, unsz-ol . . . Ezek mindig kieg6s zidk az ig.-
gyokot 6s nem m6dkd pz6k, mint ahogy ez a tordk nyel-

vekben megvan . . . Az -eB, -eB, -og elemekkel a fil?.-

gyarban f6neveket 6s mell6kneveliet is k6pezhedink, Pl.:
szrlny-og, hany-ag, r6sz-eg stb.)

47. Kett6s tijvek m6ly 6s magas hangz6kkal i a szu-

m6rben: uri-eri, emen-umun , a magyrban: kever-kavar,

csobijr-csupor. Ilyenek el6fordulnak a tdrijk nyelvekben

is.

48. Ragok 6s sz6k6pz6k egyez|se: a szumdr -td, a finn
-t&, a magyar -t61, -t6" &ta, a tcirok -t4, a japin
-ta; ^ szumdr -ra (rdszes eset), a magyar -ra (irinyt ki-
feju.6 r6szes eset), a tijrdk -ra/ru; a szumdr -rit' (sz6t-

vilaszt6), a magyar -161, -16' (sz6tvilaszt6) ; a szumdr

-ie, -eI/w!, a magyar -hez, -hoz, a torcik -isz; a szum6r

al-, a magyar e1-; a szurn6r e, fle , e-ne, a magyat -e' ne;

73



,
-\ \

i\ri-\. 
_

I

I

a szumdr fln, nu-arn, narn (tagad6r), a magyar re, nem,
osztyik rlem . . . (egydbkdnt a finnugoro,k nun6ci6 n6l.-
kiil: ei... (l6sd anyelveket).

49. szavak k6pz6se mondar 6har: szum6,rz gaba-nu-zu: vetdlyrirsat nem ismer - derdk; gi5-nu -zv - i;rfiassdgot
nem ismer :5'7{i7 . . . nimgir-le-du :igazgat6 Skal szer-
zett, felfogadott : nz"ps zimo,s . . . a magyarban : bor-nem-
issza (tulajdonn6vkdppen ir), hinya-u"ii, sz6l-verre, bot-
csind,lta.

50' Igekcit6k ir6nymutatdsa, elhelyezdse: 
^ 

szumdrben
<ttttt-)) (*ii?), 

" rnn>, a fontosabbra, a kcizpontra; az <_eli,
pedig a kev6sb6 fontosra, a szdlepen ldvdkre J6loz . . . a
magyarban: a ..meg-r, a teljesrg a bevigzeftre c6,lozi az
..el-', a tdvoloddst a ..majd' pedig halog at6st fejez
ki, ..fme' kcizvedensdger (1. az el6i6k"t 

^ 
rry4rr.kr6l).

51. Az alany ismdrldse 
^z 

ig. ur6n, n6vm6s lftali a
szurnerben, l6sd: St. Langdoo, Szumdr irodalo', Szcive-
Bek, 40; a kaukdzusiaknil, a Himalija nyelveindl ; a
munda-k6ln6l (LSI, III. pI, 273), a magyarn1l (a hiz
meg-dptil az .. . ).

52. Megha,tirozatlansdgok.- A szavak ktilc;nf6le je-
lentdse a mondatban (1. a 27 /b szdmor). A szumCrben pl.
..dur, : menni, (kiv6tel) a ..dur, (ugyan azon jellel) : renrir
6s m6g szdmos eset ismeretes . . 

^ ^ ryarban: szin- (vala-
mire), szin- (valakit), . . . keriil (valamir), sok-ba kertil;
a szanszkritban: eg6szen a jelent6s felborul6sdig (L. Re-
nou' Szans,zkrit nyelvtan, 136). - Ez a jelligzetessdg
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megvan az indo-eur6pai nyelvekbe,n is, igy a ndmetben,

az angolban (to get) 6s mds ilyen faita nyelvekben.

53. A besz6dr6szek sokoldahisilga a mondatok sz6rend-
j6ben z a szum6rben (R. Jestin, Riivid szum6r nyelvtan,
3l/32 6s 5l/52), a kez,detleges finnugorban . . . & rdgi ma-

gyarban. (A. Sauvageot, Mondat- 6s alaktan a finnugor
nyelvekben, 5-6, 8, 10-1 1. oldal).
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OSSZEFOGLALAS

Az alant felsorolt nyehtek nyeh.ttani egyeztsei

az ,er6z6 ouotlp": i,niJ,: i j ,,,dtoss,ig utdn:

Eszaki tinnugor nyelvek:
_f '"i

,lZJrttgyez6s.' (1, 5, 7, g, 13, /15/, 16, 18, 21, 26,

?r, 
27 a, 27 b, 29, 32, 34, 3g, 44,

15, 49, 55)

Tiiriib4yelvek:
(p egyezds: (1, 2 , 3,5, 7,8, g, /12/, lj, /lS/,

16, 19, lg, 20, 21, 25, 27, 27 a, 29,
29, 36, 37, 39, 39, 44, 45, 46, 50,
51)

"rffiqruL, (A 23. nem egyuik larchaizmus/;

"g es (Tfuiszonylagos qya,6s,;
a tcibbi ndFm4lis egyu,6,s.)

Kaukdzusi nyelvek:

{A)rgyez6s:
\-F,,/ 

I

Bdszk nyelv:
4 egyezis:
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(1, g, g, /r2/, 14, /15/, 16, 17, lg,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 3I,
32, 33, 41, 42, 43, 47)

(/12/, 27 b, 29, 30)

Indo-eur6pai nyelvek:
4 eg,yezts: (11, /15/, 47, 54)

Szanszkrit:
(/$1, 34, 37, 47, 54)

Akk6d (sz6mita) nyelv:

&tsyezds: (11, 14, 16, 28, 30)

Hamita nyelvek:
3 egyez6s: (1 1, 14, 2S)

Kelet-afrikai nyelvek:
1 egyez6s: (27 b) :

Bantu:
2 egyez6s; (10,31)

Dravida nyelvek:
5 eg,yezts: (2, 3, ll2l, 20, 28)

Munda-k6l nyelvek:
9 egyezts; (1 , 2, 8, 9, 16, 32, 40,

Tibet-burmai nyelvek:
12 egyezts: (1, 2, 3, 6, 8, 10, ll2l,

31, 39)

Kinai:
5 egyez6s:

JapLnz
3 egyezts:

(3, 7, 27, 27 b, 56)

(1, 7, 28)

43, 48)

26, 27 28,
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Tunguz:
1 egyezds:

Paleo-szibdriai:
8 egyezts:

(4)

(1, 4, 7, /12/, 20, 27 a, 29,31)
Eszkim6:

3 egyez6s.. (1 , 16, 32)

Ocedniai nyelvek:
7 egyezts: (5, 6, 10, ll, 2A, 2j, 25)

Mallziai nyelvek:
2 egyezds: (16, 27 b)

Amerikai nyelvek:
(1, 27 a)

Megje gyz6s:

Ebben az 1959-rdl kelt lirblizatbn a bels6 z',rjelek
foglalt szdmok azonosak a koribban felsoroltakkal
a 32. szimig. (A tovdbbiakban itugrottunk 2 rdgi
mot.)

7B

kaz6
eg6,sz

sz5-

I. sz. fiig;gel6'k

TORTENELMI KIEGtrSZIT5 JEGYZET

SZKITAK

Az 6korban a szkitdk kapcsola:'ai Mezop otimiival
isrneretesek z 612-ben lK^e. benyomuldsuk oda vagy be-
vdndorldsuk, a mddek 6s a babiloniak hivdsd ra. Az 6szaki
Mezop ot&miiban a szkitdk 28 6vig tart6zkodtak, minr
egyes virosok 6s vid6kek urai . . . Okorbeli szerz6k,
igy Trogul P*e$pgius slerint, 6k voltak "Chaldea,, yagy-
is Mezopotimia legrdgibb urai, . . . egy nagyo" regi kor-
ban. Ebben a szumdrok kordt 6rthetjiik bizony 6ra.

SZy!^. f;ancianyelvti sz6tirinak egyik jegyz6k6ben a
felsorolt szkita szavak, valamint misfel6l tcibbrendbeli
jelent&btty adaq n e rn kedveznek azon orientdlistdk
nlzet|nek, akik a szkitdkat az ird,ni n6pek kaz6 soroltdk
6s nyelviiket a,z indo-eur6pai nyelvek kciz6. A szkita
nyelvm aradvinyok nem sz6lnak e mellett. Az a ndhdny
indo-eu r6pai vonatk oztatisz tig, alkalm atlan 6s aligha
meggy6z6. Ami a szkita nyelvb6l ,fennmaradt, mdg a
Herodotosz 6hal gcircigcis{tett szlnezetben is, szinte mind-
v6gig egy k6tsdgtelen szumdr ciroksdg nyomait viseli . . .

A szumdr nyelv pedig ragoz6 nyelvkdnt ismereres, mfg
az ir4ni nyelvek a hajtog at6 rendet kcivetik.
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Mindazonikal a tcirtdnelem, a torrdnelmi foldrajz
ds tcibbf6le egydb j"l szerint, - szumdr csoportok, war-
matosok, hadifoglyok (Ibi-Zuen kirilly 6s hivei) 6s rpsl€-
ki.iltek ir, a maguk idej6n, dz ir6ni , & hegyi n6pekkel,
akiket a szumdrok is gyakran emlirenek, mint a ..kur'
hegyvid6kbelieket, bizonyd.ra, imbir r6szlegesen, el-
keveredtek: a mddekkel vagy 6seikel, a proro-mddekkel,
vagyis ir6niakkal . . . Igen r6szleges sz6tiri 6s :.rllin
nyelvtani egyezlsek sem maradhattak ezttton el. Noha
az egyes rdszletek ponrosabb ismerete m6g hitra van.

A tort6nelem 6s a r6g4,szet r1sz6,r6l is, a szkitSk feliile-
tes "irini' osztilyoz|,sival szemben annak ellenk ez6j6t
l6tjuk. A ntpek temetkez\si szokdsai, kiv6lt az 6korban,
szinte eltciriilhetetlen 6s igazoli hagyo miny 6rt6kdvel
bfrtak, ami a n6pek arculatit 6s hovata rtoz|,sit illed.

Az iriniak a holttesteket, dsztitalannak v6lt voltuk-
nj,l fogva, fel a tet6kr e .uagy dombokra keselyiik marta-
l6kdul vetettdk oda. Mig a szumdrok, a szki tik, valamint
ivaddkaik 6s ut6daik, alig szlIva itt hunokr6l ds magya-
rokr6l, - ellenk ezlleg lent, m6g a pincdbe is, pl. a szu-
mdrok nil, vagy tumulus-nak nevezerr dombok (kurgd-
nok) al6, s6t m6g sfrboltokba is tememdk el 6ker . . .

(sepulchrum scythicum ndven, a kr6nikdk szerint m6g a
kaz|pkorban ir) . . . mdg pedig a halottnak kijir6 min-
denfaia tisztess6ggel. Kiriiyokat, v ez|reket a rdszi.ikrdl
kedvelt szem6lyekkel 6s tilrgyakkal egyeremben. Kivdlt
az el6bbieket, tobbrendbeli eserben.

(Az eredeti franci.a kiadds I i I.l 1j2. oldalo.)
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2. sz. fiiggclIk'

TORTENELMI KIEGfrSZTT 6 JEGYZET

KAZAROK

A szkitik ihal az 6korban a Fekete-t€ogert6l 6s a
Kaukdzust6l lszakra elfoglalt teri.ileten ut6bb, a VI.-t61
a X. szizadig, a kazarok birodalma tertilt el. A kazarok
ndpi'jellege sokiig vitds volt 6s a mai napig is eltdr6en

gondoljak el azt. A XIX. szizadban J. Klaproth: Tab-
leau d'Asie. Migration des peuples, Paris, 1826 c. mtiv6-
ben, minekutina, hogy "tijrciknek' v6lte a kazarokat,

m6gis finnugoroknak jelezte 6ket sok6ig. H. Hor-
worth: The Kazars (1878) c. mtivdben el6bb az 6 n6ze-

t6hez csatlak ozott, amig azutin a Klaproth koribbi v61e-

m6nydre t6rt vissza. Ujb6l er6sitve, hogy a kazarok
m6gis torokok kellett, hogy legyenek. De ut6bb ennek

ellendre kdtelyei t&madtak. Eloszlatdsukra abban v6lt
megLllapodni, hogy a kazarok n e rn torcikiik, mint
ahogyan mi magunk a sz6t 6rtjtik ("not what we call
Turks"), hanem "tciriikcik" (turkok) andlkiil, hogy

tcircik nyelven beszdlndnek.
L6m, a giircignyelvfi tiirt6netir6k (Konstantin, Menan-

der, Prokop) a Kauk6zust6l 6s a Fekete-tengert6l lszakra
tak6 n6pekr6l sz6lva, igy betfizik mindig: Tourk 6s nem
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fgv: Tiirk . . . (Egyetlen maginhangz&, az tipsziloo, e16g

lett volna a giiriig nyelvben, a hangzis kedv66rt.)
Az e korbeli szerz1k megktliinbiiztetik a nyugati

..turkokat> az Uralon-tdli keleti tciriikiikt6l. Ezek ut6bb
cinmagukat *tilrk' n6ven nevezik. E kifejezds drtelm eztse

mostan6ig sem kiel6git6 (..er6sr', ez nem val6szinti 6s

ebben az drtelemben alig ismeretes). - Szfitiri igazol4s

ndlkiil egy n6pndv egyediil nem igazolia az illet6 n6p

nyelvdt. (M6S kevdsbd a ..tourk' n6pndv.)
Az ismeretlen eredetti *tiirk> sz6t in elhagyva, a m6-

sik, a oturk, sz6 a tivoli litszat$ szum6r nyelvben igen

pontos 6rtelemben tal6lhat6 rneg . . . Az eredetinek l6t-
szilr ez, mfg a tiirk-ndv mintegy szirmaz6kos 6,rnyalat-
nak tfinik.
Ez a nturk, ndv: k6t szum6r sz6 kiinnyti egybeilleszke-

dds6nek mutatkozik; mdg kettdsen is:

1. tur*ug (rragy ung) : "fia a ndpnek",
loagy mell6kn6v el6reh elyez6.s6vel, rdgebbi szumdrben:
2. tur*ug _ kis (vagy kisebbfaia) tdP, "fia-n6P".
A tiibbrendbeli tcirzsre osz16, nagyr|,szt szum6r erededi

kdsdbbi szkita ndp egy jrirul6kos nev6nek tudhat6 be ez

ut6bbi.
A kazarok, a szkitdk ivaddkai, csak szervezkeddsiik

elejdn 6s ritkin, szerepelnek ezen ^ ndven.
Az egykorr.i arab ir6k ezvtin, betfisorukat hasznilva,

megirtdk, hogy a kazarok n e rn tcirokok. Vagyis nem,

ahogyan most mi 6rtjtik . . . Ibn Haukal geografus p(:ldil-
ul: "A kazarck nyelve 6gy a tciriik nyelvekt6l, mint mds,

aklror ismert nyelvt6l eltdr6o . . . A kazar ndp rokonai,
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tirsainak nyelve, tz avarokd, magyarok6, 6-bolgirok6,
mds nyelvnek, a kazarokdt6l kiiliinbozdnek, idegen fiil
szimi,ra nem igen hangozhatott. Konstantin cs6,sz6r

ut6bb "dialektosr', csupin nyelvj4r4snak is min6siti a
magyarok 6s a kabaroVkazarok nyelvdt.

A hajdani szumdr 6s 6-szkita nyelv pedig, a maga
eredetis6g6ben, akkor m|,r r6g6a nem 6lt.

( Az eredeti f rancia kiad,is I 5 3.1 154. olddla.)
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3. f ,iggel6k

TORTENELMI KIE,GtrSZTT 6 JEGY ZET

MADAGARIA

ma-da* gar - (szum6r: (SL, LM 342),
t /orszis* 2/ helyez-,At-helyezds . . .(h"sonl6an):
ki-gar(-ra) - (szumdr) gyarmat telepiil6s (SL 46r/299).
A mada- gar sz&egyiittes Kauki ziiban djb6l feldinni

l6tszik, kdr vdros, a nagyobb 6s a kisebb Madgar(-ia),
azaz Magyar-nak a nevdben. A korai kozipkorban arab
ir6k emlftik: Abulfeda ut6lag, X. szizadbeli forr6sok
nyamiban. (Ibn Haukal, a geografus szerint is.) A v6ro-
sok foldrajzi helyzet|t, a Kuma 6s a Bujvola menr6n,
Abulf edinil Pontosan megtal{ljuk. (L6sd idevon atkoz6-
an a Magyar, n6pnevet.) A XIX. szizadban, 1,825 6s
r828-ban, Magyar vdros romjait ew cirmdny pap,
Medicis Mihdly is l6tta; waz6 6s foldrajzi ir6 volt' El-
beszdl6s6t a szintdn cirm6ny szilrmazis$ Lukdcsy Krist6f,
szamo sitjviri pap 6s nyelvdsz is kozcilre, 18zo-ben. A ro-
mok a szomszddos, kauk izusi cirmdny falu lakosai szerint
az 6korbeli szkh&kt6l erednek. A XVIII. szizadban az
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w,az6 Turkolyi Sdmuel 6s egy francia utaz6, ott jdrtuk-
ban, az egyik rajzos vizlatot klszitett, erneletes pavilo-
nokat l4tni rajtuk. - A romok kiiziil koveket egy orosz

viros 6pitdsdre kds6bb el is hordtak. Magyar-ban
kdsei, tciroknyelvfi, apr6feliratokat is talill.tak; a XIII.
szizadbeli latir h6dids 6s vele tiiriik csapatok megjele-

n6s6t jelzik ez,ek. A X. szizadra, a v6rosnak akkor mdg

magy^rlakta idejdre a sz6rvinyok nem vonatkozhatnak.
Konstantin csilszir a nyugat fel6 vonul6 magyarok

iizenetvhl$,sait, emliti meg, a hivamarad6, vagy keled
szdkhelyeikre visszat6r6, vagyis rnint mondja, ..Perzsia

$jin" lak6 tobbi magyarokkal . . . Az ir6 cs|,szir, {rgy
l6tszik, itt a nyugatr6l ddlkelet fe16, Perzsia fel6 viv6
$tra gondolt, ^ perzs&kkal tiibb izben hadat vise16,

bizinci r5$(:koz6dis r6v6n.

Magyar lakosai a nagy tatir ozon idej6n val6szinrileg
elbujdostak a kauk4zusi hegyekben, vagy megolt6k 6ket.

Megjegyezni va16: A magyar n6p nev6nek magyar|'
zata tiibb magyar tiirtdn etir6 r6sz6,r6l, tigyrnint Muager-

-is, rragy Megyer, kev6ss6 alapos . . . M6sk6nt mdg: man-

si-eri, vagy 6ppens6ggel, mos (?), nyelvdszeti 6s tort6-
nelmi szempontb6l is m6g ezen feliil is iink6nyes.

Zirimegjeg yz6s: AzOfJf szkita 6siik eredeti nyelve

a korai kiiz6pkorban m|"r holt nyelv volt. Vagyis az

Ur61-t61 nyugatra 6s a Fekete-tengert6l lszakra az 6kor-
b61 ismeretes n6pek nyelve. (Lisd a francia, eredeti ki-
addsban a szkita nyelv maradvfunyainak iegyz6k6t.)
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A korai-6korbeli szumdr nyelvet pedig, a Kaukdzuson
tdlr6l, nevezetesen Mezop otimi6b6i l6v6n, a kiiz6pkor-
ban persze mdg nem fedeztdk fel a maga erederisdgdben.

A szumdr nyelv elemei (l6sd a francia kiaddsba" fel-
sorolt 938 cikkelyt 6s a tovdbbiakban kOzOlt nyelvtani
fejteget&t) Kcizel-Keletr6l elszdrm azott szkitdk ds
rokonaik r6v6n a Kaukdzust6l ds a Fekere-rengert6l
fiszakra szdrm aztak el.

( Az eredeti francia hiad,is I i7 . old,ala.)
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