
Mrgy:rriz-at a cimlapon l6that6 oroszlinos embl6mlhoz:

Az .lSTtllt-GAM"-i Palota az ,.oroszlAnok,, tehAt az
IJr':rllirrrltivl] a korminyzlsban osztoz6 Nemzetvezer6k
sztlklrr,lyc volt. A babiloni teokratikus misztdrium rendje
szt'r.int: rr l4 oroszlin tartotr SZER-I a Vil6gossdg 6s

f 1i.rz,;,i1i lJr',i v:rl, - a tiz.cncitrjdikkel, az wraLhod6 Pap-
l,'tt,illy,tl M1'gpctlig :r 15. napon, a FENYESSEG 6s
'f 't ll)A\ rr.r1'j,iu, tcljcscn r'1, emberis6g els6 tiirv6ny-
fr,,rrl' r,,ir,.'lr, .r srrrrrL.r'rr,rli ncvcz.ctt (Jr-N arnmw nevezedJ
li,r.ilr'.ir'.r1. lr.ryr',rtrik.r sz..r-rnt.

I ', ,1, tt1,' ,t.. ..lt 1,,i,l,,L il'i k,ipolnijinak t'aLdn ldtbat6,
,' ut nu, r. l'.lt,it I (.\,'tt tt:()))ti -- t:rcrJctileg - t'ejedelmi
t t t, t t t t t. t n l,( n,,r l',, r,,i,t lt, r. tt ! titti 970-cs trlekben festett|k.

Dr. Novotny Elemdr

Surner: magyar

KONYVKIADO VALLALAT
svAJc

f r lr trlr',r
l.l I loI l.l 11

.rr,,r' l,.iviil, lrogy az. Arpid-hiz cimer6,nek
rrr,rrt.rrr.i ig isrncrctlcn volt. A sumerol6gus

I'r,'1,,,.,..,'r,'li .rz'rrlr.ur rrrcgtrrlriltik leirlsit a babiloni
,:lt ir.i',,,,, r.il,l.ili,rrr. l,,zcrr sziivcgek szerint az oroszl|nos
.il'r.iz,,l.i:, ,rz. .. l,,gblil rrycrt Uralkod6i Hatalom" jelk6pe.

.\'trttrr't t't,',/r'lrll rrrcgcrlslti az a t6ny is, hogy hasonmdsit
lttlr trr.trsz.l.i rrrr:rl s rr p,llma rozett|.val Sir Leonard.'Wooley
lJll v.iros kir,ilyi sirjlban tallita meg. Ennek tcired6ke
:r l)lrilrrtlclphirr"i Mdzcumban l6that6.

lliz.onyitrtst nyert, hogy els6 arpdd-hdzi kir|lyaink ezen
uralkocl6i jelv6nye az emberis6g leg6sibb cimeres jelk6pe.
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Dr Novotny Elerndr ezen tanulm6nya

F iigge l6 hktnt c s atoloa
Badiny J6s Ferenc:

*New Lines for a correct Sumerian phonetics to con-
form with the cuneiform scripts" cimii 6s a

XXIX. Orientalista Villgkongresszus

Ancient Near East Szakoszt|lyinak megnyit6 iilds6n,
P6risban, - a Sortonne*on elhangzott el6ad6sLhoz."

Dr. Novotrly Elem6rnek ez a tanulm6nya:

a pdri.zsi XXI X. Orientalista Vild.gkongresszusra. (1973)
kdsziilt.

Minthogy a szerz\ a kongresszvson szem|lyesen meg-
jelenni nem tudott - Badiny J6s Ferenc professzor

- volt szives - saj{t terjedelmes el6ad6sa mellett -
t'6bb kutatisi eredm6nyeit ismertetni. Egydttal *fali.-
tdbldkon, hivta fel a r6sztvev6k figyelmdt a szerz\ Slt;,l
rnegillapito tt 4s analizSlt magy ar-sumer

szdvegegyeztsehre,

A most m.agyar nyelven olvashat6 tanulmdny eddig csak

angol nyelven jelent meg 6s pedig:

Badiny J6s Ferenc professzor: "Tbe Surnerian'Wond'er,

Buenos .frires, 1974 cimf k6nyv6ben.

BEVEZETES

A nemzetkozi tudomdny minden igazatilban - id6n_
k/'nt - fehneriilnek olyan k6rd6sek, amelyeket a tud&
solr - dvtizedeken, s6t |vszizadokon it, - a legna*
1iv,ilrb er6feszit6ssel sem tudnak megoldani.

f ,liik mrilt4val azonban a kitart6 kutatds oly diint6
ti rt lttbet hoz napvil|gra, amelyek az eg6sz problematikdr
,r'llt'litor-fdnybe helyezik s igy a sokat vitatott k6rd6sek
hiirrrryiiszerrel 

- szinte maguktSl - rnegold6dnak.'l'iilrb mint egy |vszizadon At, ilyen megoldatlan
l',(r'.1{'sc volt a nemzerk6zi rudom6nynak: az 6si 6s titok-
,..rr()s .s u ftie r ni p r o k on s,igdn ak probl&nitja.

'l'utljuk, h"gy u vil6g els6 tijrtdnelmi n6pe: a swnrcr
ttr1, '1tq1ly. Ez az 6si ndp helyezte az emberisdg kciziis
.r,.zr.rl.irrr az ernberi kultfra 6s civilizdci6 - els6 -.,('r rll(' gyiim<ilcseit.

A li1'pirisb6l kifejlesztert - 6s igeir bonyolult sumer
,l i r,i, cso<li.latos megfejtdse utCn, - a vililg nyelv6szei
,llirr fokozatosan - feltdrult az 6si zumer nyelv -r, l yt.., llrrztlags{giban.

l\lrrrr.irr r nyelv6szek ugy tal|ltik, hogy a fel#rrt,
'.,'r( t rryclv, ttgy sz6kincsbelileg (lexile,ilisan), mint
, yr'l i't,ltil,tg (grammatikailag) megbizhat6 alapot szol-



.4i."@.'

g|lrat a n y e Ia 6 s s z e b a s o nl i t d s h o z, tel j es er6vel hozz|lStt ak
a ny elvroleonositdshoz.

Egybevetert6k a sumer nyelvet a vil6g itgysz6lv|n
tjsszes 616 6s holt nyelv6vel (f6leg nyelvcsalddokkal).
A rokonositSsi kisdrletek azonban - mint azt az ide-
v\g6 szakirodalom leszogezi - kiv6tel ndlkiil med.d,6ek

maradtak, vagyis meg6llapitott6k, hogy a sumer nyelv
semmifdle m6s nyelwel nem 6ll rokoni kapcsolatban!

Vajon mi volt az oka ennek az eredm1nytelensignek?
F6 ok6t 6n abban l6tom, hogy a szaktud6sok a sumer

nyelvet holt nyelvneA tekintett6k - kdverkez6sk6ppen
nem fejl6dds6ben 6s nern nyelvt6rttneti alapon vrzs-
g|ltllk.

Holott, mint l6tni fogjuk, a sumer rna is 616 nyelv!
Hib6s voln az a - kiindul6 pontu,l hasznSlt - bipo-

t6zis is, hogy a surnerok - nem hagytik el haz|jukat,
hanern ott maradtak 6s fokozatosan b,eolvadtak a kiir-
nyez6 s6mi ndpekbe. -A tudom6ny nem alapulhat bipotiziseken, - hanem
csak ttnyeleen. oFacta loquntwro - mondja a iatin.

Val6ban a t|nyek mindenn6l 6kesebben besz6lnek.
De vajon vannak-e - ezeknek a hipodziseknek ellent-

mond6 t6nyek? Igen, aannak!
Tcibb, mint mdsf6l |vdzede foglalkozom a sumer-

magyar kapcsolatok k6rd6s6vel. El6zetes tanulmdnyok
ut|n 1963. 6oben egy kijzel 300 oldalas tanulmdnyt k6-
szitettern: nA magyarok surner eredettr6lr. 1964-ben ezt
bemutattarn a MTA Nyelvtudom6nyi Int6zetdnek 6s

k6rtem a publikici6 enged6lyezds6t. A finnugor rokon-

6

s,ig biiviiletdben 616 nyelv6szeink azonban ehhez nem
jrirr"rltak hozz6, mert hisz' a finnugor rokonsdg m6r be-
l''itnnyi.tott s minden ellenkez6 6il6spont: tudo,m6nyta-
l,rrr! Ennek ellen6re 6n tovdbb folytattam tudomdnyos
lirrt;rtlsomat 

- tovibbra is fenntartva eredeti dlld.spon-
r()nrrlt. Cikkekben 6s riivideb tanulm6nyokban kisdrel-
r('n) rneg - alaptttelenz toztdbbi bizonyitdsdt, de az ille-
ri'l<<'s szerkeszt|k 6s illedkes kdriik - ..dicsdretiikre le-
1i1','n mondva>, rendre elutasitottdk dolgozataim k6zz|-
r(ir('li'r. Ez a, szeml|let a tudomdny szempontjl$61 felette
l,rr,rs 6s persze helyre nem hozhat6 id1,uesztesiget is
l{ l('il(.

l'.,ltfigi eredm6nyeirnet kiizcilve, Ieztelez|st folytattarn

"' 
l'. -f olsztov pro,fes,szorral, a Kiiz6p-Azsiai (ku-

r,'.rr rzrni - chorezmi) r6gdszeti expedici6 vezet6j6vel -rll, rvc l. M. Djakonov professzorral, a leningrddi Kelet-
,\,,,,i.ri lnttzet igazgat6j|val, akik a sumer-magyar
r r rlrr rrrs;ig Iebet6s6gtt elismertdk.

l,,rrlrrl6pontor jelentett a sanler - magyar kutatis
rrrrrl'rrr.rlrlrerr 

- a XI.-XIII. szizadbeli magyar nyelv-
, "'l,iltr.lr - iisszebasonlit6 vizsg|lata.

l')t,li lr:rrr arra a - magamat is megd6bbent6 - t'el-
l, '1, .1't c jtrtorcam, hogy a latinnyelvii: "Tihanyi Apdt-
.,1' Al.rlritrilcvel6nek" (1055.) <magyar sz6rvinyai,, -,1 r riil , gyig - s tt n? e r szdvegek, perSZe fejlesztett
l,'l lrl.il).ur. Ugyancsak sumer mondatokat (sz6vegeket)
rll.rf ir'urrnr meg a tdbbi nyelveml6keinkben is. (I. And-
, r.,l,,rrr irrrl, Halotti Besz6d stb.)



Mindezek meggy6z6 6s kiitelez6 ereitl
annak, hogy a sumer nyelv nr* boit
6 16 nyelv - 6s ma is 61, a <<m &gy a r>>

nek sumer equivalense:
M o b - g a r - r i = Magasztos (isten) gyermekei, vagy

r6giesen, M, b - g e r - rt - Mo geri (Anonymuszn6i:
moger).

De nemcsak r6gi nyelvemldkeink,
ban - ezertves f\ldrajzi neveink is
tirnak eldnk, amelyek cdfolhatatlanul
viink 6s ndpiink surner eredet|t.

bizonyit6kai
nyela, banem

nyelvben, ami-

hanem - l6ncolat-

- olyan t|nyeket
bizonyitjik nyel-

lrclvo,nultathatjuk a sumer hir,ilyok neveit is, mint
, l, j 

r t t6 bizonyitdkokat:
M e i -! i- il- irn = Meszldny 6s l7esseldny kiizsdgek.

Al rt-ar-zal=Marczali kiizsigndv - (sumer ukes-
l,r'li kirdlyok!) - Ep-Pwr-gei : Eperjes viros.*..
tli-il-im - mari-i kir6ly,- Edel6ny kiizs6g.
f'.iiliirrijs,en fontos az utols6 IIL ilr-i dinasztia kir6lyai-
'r,rli rreve. Bur- zu-en: Bcirzsiiny, Berzs,eny, Gimil-
, i n: r6gi Gemelsen, maGy ii m ii I c s 6 n y, I b - z u - e n

[bsz6ny ktizs6g, majd telepn6v.
l:.z.ek a nevek viszont - f6nyesen bizonyir,jik,hogy itt

.r l(irp6t-medencdb,en - ugyanaz a ntp van jelen,
,rrrrcly i.e. barrnadik 1aezred.ben - ezeket az isteneket
irrrriclta s ezeket az uralkod.6kat rckintette Iw-gdl-jinak
(liirllydnak) illetve pat-e-5i- jdnek (papi fejedelm6-

'rclr) - vagyis a sulner n6p illetve annak iaad|kai.

Egydbksnr a .lu - ga)" sz6 az I. Andrdskori imdban
(1046/1047) fordul e76, a upar-e-zi,-nek megfelel6
" pata - mu - igi - zir, : .ndven neyezert /eegyes (igaz) 6r"
lrcclig "puru - wu - eje - ze,, formdban ; a Tihanyi Ala-
I'it6lev6lben (1055) raldlhat6 - nrint ffielmi m6lt6s6g-
rrdv. Tanulmdnyaimban bebizonyitotram, hogy Magyar-
orszig els6 fejedelm6nek: *Almus>-nak neve sutner
rrJ'vj Ugyancsak surner n6v a csal6df|jithoz tartoz6 feje-
,lc{mi szemdlyel<: Ened.wb1liani, Ernese 6s Ugek neve is.

Szdmnepeink, b|r a sumeroknak erre t6bb kifejezlsflk
volt, kinrutathat6an - sumer alapokra nezetbetdle nisz-
sza, illetve azonosale a sumer sz6mnevekkel.

Ezek kijziitt els6 helyen kell ernlitenem a sumerek
legr6gibb n6pnevdt: K e - e n - g er (Ki- in- gir-ra) :
I( i - e n (isten) gyermekei.

1171-ben: Kengerek vagy m6s viltozatbanKa_
an-gar-eU - 1055-ben: Kangrez.

Bizonysdgtdteliil felid6zztik a sumer .panteon, f6bb
isteneit, akiknek nevei nemcsak nyelvemldkeinkben, de
foldrajzt neveinkben is meg vannak cjrijkiwe.

Az E g il r n 6j e; I n - an - n ayagy N an a- I srar:
N6na kijzsdg, - Ister-foly6.A termdszet 6s tavasz
istene: Dw-rnw-zi: (r€gi: Dimisi) ma Diimiis
kozsdg. A leveg6-6g istene - a surnerek nemzeti istene:
Lil-en - (En-lil):(-!ille, Lelle, Liile helysdgnevek.
Ugyanez mds n6ven: Btl= B6l, p6l stb. ln-k; -teremt6 isten: In-ke puszra. Ud. (utu) napisten _
Ud-ia: f|nyes (kegyes) napisten : O.ra v^gy
A cs a helys6gek. Z u - en - holdisten -, (r6gi Zu- i-n,
Zv-un) - ma: Sz6ny kiizsfu.

8



Belsd keletkeztsti szavaink csa^{ris a sumer nyelv alap_jdn analizllhat6k 6s fejthet6k meg. (L. A mad,irnevekr6l
sz6l6 tanulmAnyomat.)

Kijzsza,uainkat ds azok elemeit _ Lltalinossrigban _
csakis a. sumer nyelvban talLljuk meg.

Termdszeres,en a 6000 6rles nyelztt'"iUAar, nem kcinnyfirittekinreni 6s 6thidalni . Ezt a neh'izr6gct, is kikiiszijb<jli
azonb'an a nyela bangtdrtlnetln,ek isierete. Amint ra-mutattam, a maryar hangtcirt6net a sumer hangtcirtdnet_
nek - egyenes ds toretlei folytat6sa. _

Szerinrem nem hely.t,ill6 az a nyelvl,szeti ellemset\s,
hogy - a finnugorol6gusok att"t t ttanOsen hangsdlyo-
to.:: - egy (esedeg k6t) hangz6.s _ usz6m.gI*l.i6r,
n6lkiil - ci,sszeomtrik samer ,eredetiink 

elm6lete.
Jesen eset en egy ds ugyanazon nyelv kiilcinboz| fejl6_se tendencidir6l van sz6. Ezekb|l kialakul egy t'eii6d6si

yo."?!.P1.: g > k > b.(sh) > h) s yesy j - majd ah-b6l > w, a j-b6l pedij ) gy _ ez ^i, ,yot, (s) vil_
toza:t.

.Vil6gos, hogy a t'ejt6d6si vonal _ mind.en egyes hang-z6jit - nszabdlyos bangmegfelellsnele, kell rckinteni!

A strmer nyelv az 6korban mir egy fejlett nyelv volt,
- mai szemmel n|zve-_ mdgis csak-egy orrboiiu nyrlr,
Eppen ez6rt a gondolatoka, _ pariimrcsal fejezte Iu,tehdt sok volt benne a <perifrasztikus konsirukci6i,A sok pre-, in- ts su.t't'ixum _ id6k folyamdn lekopik,
a maginhangz6k - dlland6sulnak _ a ,i\rlguz6 elemek
6sszedllnak, dgy hogy ez az 6si nyelv ma mltr igy lll
10

,llitriirrlr, mint egy tcimdr, hatalmas drilgakl.Ez a dr6ga-
l','1, .1 ,rr1 6des anyanyelviink: a rnagyar nyelv.

f r'lt'rr lrcinyvben el6sz6r muratom be - magyar nyel-

',,' .r l)irizsi Orientalista Viligkongreszus,ra (1973) k6-
'..',rlr t'lt'irrdisomar) amely eddig csak angol nyelven je-
l, rrr rrrcg. (Badiny J. F. : The Sumerian Wonder, Buenos
,\rrr',, l')74.)

| .,r liiivcrden kazzltazem - ndhdny kordbbi -illet-', l,,1,,iilrb k6sziilt tantrlmdnyomar is.

I . ,l A,iatinom meggy6z6en bizonyitani: a magyarok
,itntt t t't'cdettt, 

- vagyis aZt, lcogy

SUMER=MAGYAR!

l','., ../r.l)l(,tfr[fCf6ben

Dy. Noaotny Elemtr s. k.

11



ir*a*r,.-

li,1;ii n.ragyar nyelveml6keink mindegyike egy-egy -,,, irr.r'ri kincs." Nemzeti kincs nemcsak az6rt, mert nyel_
, t,llli,ll.si.ink t6nyeit lesziigezi 6s a magyar nyelv antile
. , .1, r, t,' - ktjzvetlen vagy ktizvetetr bizonyi#kokat
.'l1.,lr.rr, hanem az€rt is, mert 6les reflektorfdnnyel
,l ,,',r I'r'lc t magyar 6stijrt6net is homdlyos vi-

i,,,1'r , igy nemcsak a nyelvrudom6ny miivel6inek,
r , r,,l r1'rr1'sz-eknek is biztos 6tmutat6st 6s timasztnyijt

! i,l(l{)rritny el6rehalad{sLt 6s az igazsAg felderitdsdt
i,, l, rrr.rr,is:r.ikban.

,,,,r.\.u' nyelvemldkekkel - felismerve annak nagy
.., , ', r,'1,'rrtlisig6t -, a kitiin6en k|pzett 6s kimagasl6
| ,,,,1.i ,,r'r n)rgyar nyelvdszek eg6.sz sora foglalkozott.

' .,,1r,'11\ .ru.rrrban az igazs|ghoz yezetl utak rendszerint
l, ' l. l,t.l v,rnnak kiktjvezve -, s ez al6l a legna-

i I rr,l,''..(,1( 'cm mentesek, ezek a tiszteletre m6lt6
,1i ., l' rrcnr mindig hoztak megnyugtat6 6s meg-
,,,,l,,,itryt'hct.

r r,',, l, lr (/. ln?Lgyar6zat6t? Ennek okdt f6leg abban
,., Ir.'1 r cgydbkdnt kivdl6 6s szdles l6t6kiirii nyel-
,',i 

",.'rr isrncrtdk a magyar nyelv lsforris|t:
' u ur t' , nyeluet.

i ,,,,1,'L,.inklrcu el6fordul6 andk szayakat, el-
' .t ,,,,1r ....,ii;,;szct6teleket, mondabkaq tovdbb6 a

73
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rdgi fiildrajzi neveket, valaminr sz.crnCly- [s ndpncvcket

- noha ezek javarlsze ma is lrasz.rrrllrrtlrln vrrn - mdr
senki sern 6rti!

Ahhoz, hogy ezek az elhom{lyosult {s l'clcrrl{:sbc ment
6srdgi szavak 6s nevek \letre leeljenelc ts rncgsztlaljanab:
az 6kori s u rn e r nyela ismercte ls scgitstgc sziikstges!

Eppen ez|rt nyelvemldkcink halycs olvrrs:rr:trr;rh Cs 6r-
telmez6s6nek elengedbctetlen fcltttclc - d sutncr nyela-
nek - legaldbb is alapfokri tudrtsir.

Min6l rdgibb egy magyar nyclvonlCk, rrnnrtl kijzelebb
lil az 6si sumer nyclvhcz; s(tt Lr:/../.rl nx:glepiian dzonos!

Ehhez k€pest a r6gi magyar sz.iacgck - tulrjrlonk6pp

- latin betilkkel is fonctik:ivalin- silnt(r s ziiae-
gek.

Ezt a t6zis r a lcgrCgibb magy:rr uyclvcrnldl<ckb6l
kiemelt pdlddk sorozatdval, valanrint ir IX.- X. - XI.
szilzadb6l sz6rmaz6 foldrajzi Cs szcnrClyncvckkcl kiv4-
nom bizonyitani. 

*

A vil6g els6 tcirt6nelmi n6pe Cs az cnrbcri civilizdci6
megterem6jei A sun'rer n,6p - tcltil ncm balt ki (s nem
olvadt be a k6rnyez6 slrni ntpekbe - rninr {ltaldban a
tud6sok felt6telczik -, hanem hossz.ir, viszontagsigos
v6ndorl6sa ut6n - Stv|,szelve a nchtz. Cvczrcclek vdr-
zivatarjait. -, D2 is 61 6s airdgzik, a I(5rp{tok aljin -a Duna-Tisza tijSn alapitott haz6,j{tban -, Magyar-
orsz69on.

A nyelvdszeknek kiil6nleges csemege (delicatesse) egy
6 000 6ves nyelv tanulminyozisal Am, aki erre v6gyik

l4

- ismerje meg a silrner nyehtet 6s annak k6sei fejlesztett
alakjdt: 6r tnAgy ar ny e lv e t.

A r6gi 6s t6ves dogmdkhoz mereven ragaszkod6 tud&
sok ezt az ajdnlatomat. bizony\ra hitetlenkedve s taldn
mosolyogva fogadjik, 6ppen eztrt a k6tked6knek m6r
itt felhivorn a figyelm6t a kdvetkez6kre:

I. Andrds magyar kirdly idejdben - 1O4Z tztben - a
magyarok wralkoddjwkat mtg: olu- gaI n-nak nevezt\k.
Ez sz6szeint: <nagy ernber>, de a surnerol6gusok -egyezm|nyesen: "kir6lyn-nak forditj6k. A vil,igon egye-
diil a sumer ndp nevezte igy kir,ilydtl M6g a veltik kOztjs
f6hatalom alatt egyiittdl6 sdmi akkddok is - m6sk6nt:
5 a r (5arru) n6ven neveztdh uralhod6jukar.

Amint ezr a sumerol6gia ritt6r6i: Jules Oppert 6s F.
Delitzsch megdllapitottik, a sumerek legrdgibb ndpneve:
Ki-en-gir ) ke-en-ger : Ki-en (En-ki)
gyermeke.

Ennek m6lyhangz6s vlkazata: Ka- an-gar .vagy
Ku-un-gu r. Ezt a ndpnevet megtaldljuk nyelveml&
keinkben: ll7l-ben kengerek, 1055-ben: h an gdr e!
formiban.

A sumer kirdlyoh neveir - kiildniisen az utols6 u r _i
III. dinaszria tagjainak nevdt-, a r6gi (1000 6ves) f6ld_
rajzi neveink 6rzik. P6lddul: Bwr-za-en Bdrzsciny illetve
Berzseny, hegy 6s kiizs6gn6v. (Rdgi: Berzen, Bur-zun);
Gimil-zu-en (Sin) = l2OO-ban Gemelsen, kds6bb: Gyii-
m6lcsdny; I b - z u - e n= Eb sz6ny helyn6v.

A sumer isteneh neveit ugyancsak f'dldrajzi neveink
circikitettdk meg.
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In-an-na istenn6 Nana-Is-tar nev€t meg-
tal6ljuk a D u n a (Ister) balpartjin u N 6 n a " helys6!-
n6vben.

A Duna jobboldalin pedig Is-rar-ga-mu:Israr
hiza, jelenleg Es ztergom v6ros nevdben.

D um u-zi a sumer Term6szet vagy Tavtsz-isten
neve:1087-ben: Dimisi, k6s6bb 6sma Dcimiis kciz-
s69.

Lil-en (En-lil) isten nev6t tiibb helyn|v 6rzi:
Lile, Liile, Lelle (Balaton-lelle).

Ki- en (E n- k i) isten neye: a mdr emlitett Ke-en -
g er, majd K e- en- e5 e (Kenese) helynevekben talil-
hat6.

Zu-e-n (En-zu) holdisten neve, S z6ny kiizsdg
nevdvel azonos, (r6gi oklevelekben: Zy en - Zuun).

Ud (utu) : napisten nev6t Ud-3a : Ocsa 6s
A c s a (f6nyes napisten),

N*-gu-ud - nagynapisten = Nagyodkd,zsdg-
nevek 6s

Ug- od-5a = f6nyes Napisten ndpe - Ugocsa
megye neve 6riikiterte meg.

Ezek az egyez6sek semmi esetre setn lebetneh d pusztd
atletlen rniivei!

lr nagyar szdmnezteb - amint azt <Szimneveink ere.
dete" cim{i (Budapest, 1970.) tanulm6nyomban kimutat-
tam, 1-1000-ig a sumer szdmnevekkel r6szben azo-
nosak, r6szben pedig ugyanazon alapokra, vezethet6k
vissza. Tehitt valamennyi surner eredetii!

l6

A konkrdt jelent6sii kd,zszavaink hatalmas tdm€ge a
surnerral egyez6, - illewe elerneire bontva swmer gyc)_
k6kre vezethet6 vissza. A mondatole egyez\se pedig, m-Jy_
b6l nlh|nyat - nyelveml6keinkb6l kianelve _ bemuta_
tok, mdr perd6nt6 jelent6s6gii. Ezekben ugyanis
nemcsak a lexihd,Iis, de az alahtani egyezlsek is"meg_
figyelhet6k.

A r6gi nyelvemldkeinknek az 6si sumer nyelvvel val6
egybevet6se sor|n azonban nem elegsdges a sumer sz6_
leincs 6s nyelvtan ismerere, hanern olrr iil*err6en ismer_
ni kell a sumer nyeht bonyolult sajdtossd.gait _ f6k6ppen
pedig a sumer nyelv gazdag bangtitrt|net\t, 

^ely ".OUUi_l* -" -magyar 
(6magyar) hangtcirt6net egyenes 6s tiilet-

len folytatdsa.
Sziiks6ges tehdt, hogy a k6nnyebb meg6rt6s c6ljib6l

ezekre - f6bb vonalakban - rdmutassak.
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SUMER NYELVI SAJATOSSAGOK

A sumer nyelvnek - megitdl6sem szerint - legfonto-

sabb sajitsdgaz a ntagdnhanz6k mell1kes karaktere'

Erre a nyelvjelens6gre Joseph Halevy, francia assziro-

l6gus hivta fel a figyelmet.
Isrnertes, hogy Halevy egy - uab ovo' elvesze'tt -

iigyet vddelrnezett. Hatalmas tudisival azonban ellen-

feleindl is elismer6st 6s megbecsiil6st szerzett ' Antisamer

te6ridjdt tdbb-rendbeli 6rtekez6sben fejtette ki' Miivei -
kiiliiniisen az ut6bbiak nye'lvi kutat6s szem-

pontjib6l igen becsesek.- 
Hal6vy i magdnbangz6le misodrangil slerepdr: s 6 m i

hangtani saj6toss5gnak min6siti. 6si erre tiibb p6ldit hoz

fel:
Gal-gul; mab-mub; til-ta1; min-man;

gir-gur;
S a g - b6l: sag, sig, sug;

Bad-b6l: bad, bid, bud ) baq bit, but;
L a g -b6l: lab, li!, lufi stb.

Ch. Fossey (francia) 6s John Dineley Prince (USA)

professzorok ugyancsak felsorolnak p6ld6kat, ahol -
) sz6 4ttelm6nek megmaradist mellett -, a sz6 magin-

hangz6la megviltozik. Prince ezt a sal|arss6got n e m
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s6mi nyelvjelens6gnek tekinti, hanern a rnai
agglu_tinatfv nyelvekben is szokdsos: el6re 6s bdtrahat6
vokdlharm6 ni6ra v ezeti vissza.

Termdszetesen figyelembe kell venni a sun er d.ialeb_
tusokat is.

B. Hrozny (cseh) profes szor, a hetitta ir6s megfejt6je
- az <<em e- ku, 6s uem e_ s a I,, f6dialektusot o" tivfit
rrrig cit (5) dialekrusr soro,l fel. Ezeh is f6leg magdnbang_
t,i ailtozdsban nyilvdnultak. Ezt a ^ g|,nLangrO oahZ-
/;ist a rnagyar nyehtben is rnegtald.ljwk,{W ak6zszavak-
l'.rrr, minr a fdldrajzi illewe o.*6'lyrr"rrJkb"rr.

li. Hrozny az ueme-kal, elemz6se sor6n r6mutat, hogy
'l srr.rer gal ) kal sz6 - tribbek k6zcitt sziilet\st is
r,.|,'nr; IJd- ) utu pedig - nap.

l(:r l-uru : nap sziilet6se - azaz Kelet. Ezt a fo,r_
,',,ir nrcgtald.ljuk a .Kalora' foldrajzi n6vben (Kalora_
.., ii). Tovdbbi v|hozatai: uK i I i t i,, (Balaton_Kiliti a
r,, l',.lcti partj1.n 6s Dunakiliti). Kel-ete *kelet,rpedig
,1'r.i j.rt jclent, (Oriens) a mai magyar nyelven.

N u g- u ru = a Nap lepihen6se, - magyarul: *nyu_
1 rr (rr1,slget). (Nwga ) Nug - pihen6s.)

r\., ..llibb m6r emlitett <Du-mu-ziu _ sumer Term6_
, , (r.'v,rsz.) isten nev6t sokfdle v|ltozatban taldljuk meg

t,'l,lr r 1., i ncveinkben:
. I t'(,.'.(l(sen:

t,,, ttr ri s - rdgebben Dimisi (10g2-ben) I. (Szent)
L l,i l,ir',ily oklevele: .ex curia d irni s i e n s i, van
i,,1r,,,,. l,lrrnck m6lyhangu vSltoztta Damas helv_
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n6v. A sumerban szokisos D > T vikozilssal; Timis *
Temes 6s T6mijs-foly6, megye 6s hegyszoros n6v.

Ide tartozik a "Th aw &z>> Tavasz (Friihling) 6vsza-
kot jele,nt6 sz6 is, ami a sumer <m> : *w, olyasat6ra
utal.

A II. U r i dinasztia egyik kir6lya; Lw - gal ki - in - ii-
e-du-du (a lagasi En-temena kortd.rsa).

A Ki - in - i! - e nevet megtaldljuk: Kinizs, Kenese 6s

Kanizsa (Nagykanizsa) nev6ben.
Emlitsiink vdgiil egy ma is haszn|lt kozsz6t: "g u r i -

ga', sumerul: G ur - i - g a:k6rforg{st csin616, kiirbe
forg6. Ennek v|ltozatat; Kariha, kerek, k'er6k.

A magdnhangz6 illeszked.|st a sumer nyelvben m6r
F. Leno,rmant (francia) professzor felismerte. R6szletesen

foglalkoztak ezzel; A. H. Sayce, S. Langdon (angol)
F. Hornmel 6s P. Haupt (n6metek) 6s J. Dineley Prince
(USA) asszirol6gusok. A vokdlharm6nia a sumer nyelv-
ben a j6 hangzist (eufonia) szolg|lna.Igen fontos nyelvi
saj|ts|g - amint azt az imdnt nevezett kutat6k is meg-
|llapitottik -, hogy a mag|nhangz6 illeszkedds -
el6re 6s hdtrahat6 polt. Ennek a szeml6ltet6sdre vegyiik
alapul a m6r emlitettz ,,Zu-en, (En-zu) Flold-isten sz6t,

mely sz6szerint a "Tudds ur4t,' jelentette. Ez a sz6 el6re-
bat6 illeszkedissel: Ze-en, (a rdgi Su-in-b6l pedig Sin).

Hd.trahat6 illeszkedissel: Zu-an. A Duna jobb part-
j6n fekv6 r6mai kori Brigetio mai magyar neve .',S z 6 n y.
Ez a helyn6v a latin fonetik6val irt rdgi okleveleink
szerint: Zyen, Zeen 6s Zuun. K6tsdgtelen teh6t, hogy a

')6

honfoglal6 magyarok ezt a helys6get, (J r viros sumer
f6istendr6l: oZ u - e rz " (SIN) holdistenr6l nevezt6k el.

Ez az illeszkedis az ostzetett nevekben is megfigyel-
het6:

Bur- zu- en, Bur- zu- un, vagy Ber- ze. en. Az el6bbi-
nek megfelelfje: Bdrzs6ny hegys6gn6v, az ut6bbinak pe-
dig Berzsenrr kiizsdgn6v.

"Gimil - sin, - (nyelvemldkeinkben, l2OO - uGernel-
sen") - misik neve: Su - zu - en. Ez az <e n> ut6taghoz
igazodi el6rehat6 illeszked6ssel: Se- ze- en. Ennek az wri
kirilynak a nevdt is megtaliljuk: Szechen, ma n Sztcb|ny ,
kiizseg nev6ben. Van ilyen csalddi ndv is!

A surner birodalorn utols6 kir|lyinak nve:1b;-ili-
zr'r.-er (Sin) vagy riividen: Ib-zu-en. A n6v e,ls6
ftsz|t: Ebel, Epel - rna E p 6 I kiJzs6g neve 6rzi.Egy.z-
tetdsiink helytlll6sdgit igazolja, hogy Esztergom rnegye
mo'nogrifi6ja szerint, a kiizsdgnek a XVII. szlzadban
m6g E b - s z 6 n y volt a neve - ami megfeiel a rtjvi-
ditett: Ib-zu-en - Ib-zu-un ndvnek. Ez ut6bbinil a
rtszleges illeszked|st figyelhettiik meg - szemben az
el6bbi nevekkel, amelyekndl teljes illeszked|st ldttwnk.

Ismerte 6s alkalmazra a sumer nyelv az ekd Es b,its6
sz6tagok lekopdsdt. Ez szerintem atra yezethet6 vissza,
hogy a sumer nyelv eredetileg: monosillabikus sz6tag-
nyeht volt. Ez6rt ttj.rekedett a srumer leher6 r6vid.sdgre,
6gy az irisban, mint a besz6dben.

N6hdny pdlda: uige,' vagy "ege'-b6l e/sd lekop6ssal:
g e - egy, els6; a. magyarban vgyanaz hdts6 lekopissal
i g vagy e g, h6s6bb: igy, egy = 1 (szdmn6v).

2l



oArna r, = bikaborji 6.s szawasmarha. Ez h6ts6 le_
kopdssal .<4 D>r, els6 lekopdssal: *m a r, (Mar-ru *Amar_
utu"b6l); a magyarban: Amar-ga-b6l mar-la, marba =
tejel6 marha (szarvasmarha) mar * ga)! a:@j.

Ezeknek a sumer nyelvi sajdtossdgok nak az ismerete
drint{ fontossdgi, mert endlkiil az cisszehasonlit6 nyelv6_
szet el6rehalad6st 6s meggy6z6 eredmdnyt el6rni nem tud.

Vegyiink egy p|ld|t isrndt csak a sunxer kirdlt,neaeh
kiiziil. Az utols6 U r i dinasztia sorrendben 3. kirrily6nak
neve: Bwr-Sin vagy Amar-zw_en. Ez- udbbi
jelentdse: Holdisten bikaborja. Arnar-zu-en els6 le_
kopissal: M ar- z u-e m.Ez viszont bdtrabat| illeszke_
d6ssel: Mar-Za-an. Haldvy felhivja a figyelmet,
hogy a sumer dkirdsban az <<m>> = <<w> vagyis 

-az 
<<m>

mdssalhangz6nak <<w)) olvasara, illetve harrg6rt6k. is
van. Ehhez k6pest aMar-za-an olvasata: o'War_za-
an,. Sok ilyen fiildrajzi nevtink van: R6gi: vlarzdn-
\flarsdn ma: Varsiny helyndv.

Amar-att!. viszont azt jelenti, hogy oNapisten
bikaborja,, Mindk6t sz6 els6 lekop,issal: *Mar-ru)).
Ez sumer isrenndv, de egyben v6rosn6v is. A magyar
nyelvben ez els6 lekopdssal Marutu ) Marur ) Ma_
r 6 t. Ez fejedelemndv (Meen Mar6t), de gyakori fcild_
rajzi n|v is Pilismar6t, Aranyosntar6t stb.

Itt megjegyzem, hogy a sumerol6gia rittijr6inek azt a
meg|IlapitisLt, hogy az <tr>> hangz6nak..err, ,,tr, 6s .6,
hangdrtdke is volr - a magyar nyela teljes m6rt6kben
igazolja.
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Altaldban a sumer sz*vakat 6s sz&ijsszetdteleket kiiny-
nyiiszerrel lefordithatjuk. A probl6ma ott ad6dik, hogy
nem tudjuk pontosan meghat6rozni, hogy 4-5000 6vvel
ezel6tt. - a leforditott sziiveg alatt - a sumdrok tulaj-
donkdppen mit 6rtettek. Eppen az Amar-Utu sz6val
kapcsolatban rneriil fel ilyen k6rd6s! Az A m a r sz6,
rnint eldbb mondottam - szarvasmarhdt is jelent, az
udu - utu sz6 pedig - 6riz6 - p|sztor jelent6sii.
igy tehdt az Amar-IJtu ) Mar-utu ) Mar-tu kifejezds
azt is jelentette, lrogy szarvasmarh a 6rz6 vagyis marlca-
pdsztor.

Ezt a feltev|st al|timasztja, hogy a sumerok az <am -
u r - r u> ndven ismert n6pet ..Mar-tu' n6pnek, tehdt
marhapisztoroknak neveztdk. Ha az ,.am-ur-ru> sz5t
a sumer nyelv alapjin elemezziik - ugyanerr e az ered-
mdnyre jutunk: Amar - hdts6 lekop6ssal: Arn:
szarvasmarha, ur vag)r ur-rw:6riz6, 6riz6je -vagyis szintdn rnarbapdsztor. Tudjuk a szakirodalomb6l,
hogy az << am ur - r u > n6p baromtenyl.sztl - p6sztor-
n6p volt.

A sumer nyelv, mint emlitettem, eredetileg sz6tagnyelv
volt 6s ez|n tiirekedett lehetl r6vids6gre. Ezt a c61t szol-
gLlta - a sokszor el6fordul6: sz6ijsszevonls is. Ilyen
cisszevonds pl.: Ni-in-ib > Ni-ib: Az 69 fia.Hrozny
szerint Surner part6nusa, val6szintien Napisten (Nin-gir-
su, lagasi isrennel azonositjdk).

Ni-in-gir > Ni-gir ) Ni-ir - fejedelem, f6pap,
sz6szerint: E g gyermeke.

Din-gir ) Di-gir ) Di-ir: *Isten,,, sumer determi-
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le'|tl.:,ttF,

nativurn. Sz6szerint 6letet (din) el6itlli6 (gir) vagyis
terent6.

Mindezeket a szavakat, megtaldljuk nyelveml6keink_
ben, persze mir fejlaztett alakban.

Meg kell vdgiil emlitenem, hogy a sumer i r ,i s gyak_
ran felcser6lte a szavakat Ezt inverzi6nak nevezik. 

-Egy

sz6mgnyelvben a szavak sorrendje nem bir kiilitnijse[t
jelent6sdggel.

Pl. az ered.eti Zu- en helyett En-zu, Ki-en helyett
En-ki, Zu-ap (Za-ab) helyett - Ap -zu formit.hasz-
n|kik. Az inverzi6t Halevy "grafikws irnohfogdsnak,
min6siti. John Dinley Prince: *papi irdsm6dnakn nevezi,
mely nem egyezett a beszllt nyelwel.

A sdmi n6pek 6ltal hxznilt " S i
z u"-b6l keletkezett, hanern a sumer .rZ a -i n)S u - i no
cisszevondsa. Prince iililspontjit igazolja a magyar ny'eht
is. A "ZU-ap, = tenger*ba = hal sz6b6l keletke-
zett a magyar czipha cdpa szavunk, amely
tdnyleg a (tenger halar.

Ezek voltak :'rlhit a sumer nyelv ltnyeges sajdtsdgai,
amelyeket a nyelv-iisszehasonlidsndl figyelembe kell
venni.

Az cjsszehasonlft6 nyelvrudominy illispontja szerint
azonban k6r nyelv rokons6ga tud.omdnyosam - csakis
a hang- 6s sz6tiirt6net alapjin bizonyit-
hat6.

A SUMER NYELV HANGTORTENETE

A sumer 6s magyar (6-magyar) hangt6rtdnet vizsg|lata
sorin arra a - tudom6nyos szempontb6l igen jelent6s

- megdllapitisra jvtottam, ho,gy a sarner 6s rnagyar
nyelzt hangtiirttrtete kiegisziti egymdst 6s a 6000 6ves
nyelvfejl6d6sben - kimutathat6an - semrni szakadth
vagy btzag nincsen!

Ez mis sz6val azt jelenti, hogy az 6si sumer 6s a kdsei
magyar nyelv egyazon nyelanek - kiilijnb6z6 id6kb6l
szLrmaz6 - v|ltozata. Ezt a t|nyt r6gi nyelveml6ke-
inkb6l vett p6lddkkal kiv6nom igazolni.

A sumer nyelv a u f e j" (caput) megjeldl6sdre eddigi
ismereteink szerinr k€t (2) sz6t hasznllt. Nevezetesen:
<strg> @rd 6s "igi" (vSlwzatai: ege, ugu) szay&-
kat. A <sag> voh a hasznillatosab,b; az *i g i, a szembe-
ndzd t'ejet, a fej front|lis r6sz6t, tehit l6leg Lz a.rcot
jelentette. Amagyar nyelvben mindk6t sz6 megtalilhat6!
M6gis a "feju megjekil6s6re n .,i gi" (ege- ugu) sz6 ma-
radt fenn - a "bi" - o vd n|vmis e\€jehelyezdsdvel.
Igy lesz: "bi-igi, - ub e- ege>. A sumer nyelvben -
^z 

azonos hangzds$ szavaknak (kiiliin6sen az <igi, sz6
nak) igen sok jelent6se volt. Ezen az Slland6 mozg6sban-
fejl6d6sben lw6 sumer nyelv rigy segitert, hogy az alap-
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