II.
ANONYMUS:
.DE GESTA HUNGARORUM'
CIMU KRONIKAJA
(1200 k6riil)

5l

az t20O
latin nyelvii kr6nika
E nyelveml6kiink
kr5nika
r6gebbi
egy
szerint
A
kutat6k
6v ut6ni id6b6l.
(Magister),
aki az
alapji;n k6szi.ilt. Szerzlje P. mester
rijabb kutatdsok szering azonos a" piizsi egyetemen tanult, .P6sa' magyar ptispcikkel 6s kirdlyi iegyzfvel.
A kr6nika rendkiviili fontossig6t - a latin szii've'gbe
IX.-X.-XI. szlnadb6l szirmaz6
beiktatott
gyar fejedelmi 6s ztez1rneoeh, valamint f'dldrajzi nevek
jelzik.

Itt

csupin n6h6ny nevet kivinok bemutatni, amelyek
az6rt jelentlsek, mert az ArpLd-dinasztiabeli fejedelmek
6s kir6lyok k6zvetlen el\deineb nevdt rbgzitik.
A Tihanyi Oklevdl - el6bb ismertetett - magyer
sz6winyiban Holrnod.ia (Gul-mu!-di vagy Galrnah-di = Alm6di) n6v el6tt mintegy rnagyard'zatktnt ez'
a sziiveg 61lz ge-ni-i'r '.pw - ege.
Jelentdse: els6 feied'elem ilr.
megfelel6je: "PriAnonymus kr6nikijiban
- ennekMagyxorszig
els6
rnus dux Hungariae Almus
uAlmos."
t'ejedelme:
A logika tiirv6nye szetint teh6t - a k6t n6vnek azo'
nosnah kell lenni!

5l

ez.6lt vizsgiljuk meg az: A I m u s nevet
- Eppen
is,
a surner nyelzt aJapjdn. Ennek sumer protot{pusa:
G d I - rn dE - u s
A nagy <<megesztosn
ke.

Az *w"s,

=

(isten) gyerme-

Halevy szerinr: gyermek, (v6r, ivaddk), lgy azonos 6rtelmii a
"di (du)" sz6val.
Tanulrndnyomban hangsrilyoztam, hogy a sumer nyelvben a sz6kezd.6 6s sz6vdgi og,, ob, iltj,in
igen gyakran
(eY) ielent6se ugyanis

lekopik. Ehhez kdpest a Gal-maf-us ) Al-ma-u5
) majd
illeszkeddssel A I - m. u - ui lesz. Megkaptuk tehir
"A I rn u s, fejedelem nev6t, amely, szemantikailag teljesen azonos az Alm,idi n6vvel.

Elemzds: Ene vagy IJn = Ur, uralkod6, du (di) :
gyermek, Bi-il-i ) Bel-i (Ib-bi-il-i-b6l) = TJt, kir6ly,
sz6szerint: az E g f i a. Sumer t4blasztivegek szerint a
.kir{lysdg *z Egb6I szill a16.", ez\tt Eg f ia akirSly'
D6vid Antal (magyar) assztrol6gus - rimutaq hogy
a sumerok nen?zeti i.sten|nek - ktizisrnert neve volt a
istennek, a lweB 6l = rJr, (kirLly). Lil-en (En-lil)
-nagysz|wban
tal|lneatt
swmer
6si
az
ezt
wLnak
96-69
(861Pil-is
P6l,
86l,
helys6gnevekben:
e
mayar
iuk *"g
n:
stb.
A
B6lh1za'
fd'ldje),
(B(:I
fidnak
fia), Pel-es- ke
E,

g vagy isten: An-ni vagy An-na

A
Ezek alapj|n t|nykint meg6llapithatjuk, hogy Magyarorszdg els6 fejedelmdnek: Almosnak a neve, s a ftr. e r

ndv!

Mindazondltal vizsgdljuk meg
na:gyobb bizonysdg
- a LltaL
beds66rt
mdg nlh|ny Anonymus
emlkem nevet
els5 fejedelmiink csalidfAjlh6l
vajon ezek is
s t't.7n"e

r

-

eredetilek-e?

"6v
nak) gyermeke.

"Ugek"

Swmerwl: U

nobilissimus dux

g-

ge

)

-

Almos atyja.

U g- e k.

Elemzds: Ug : " n6p; Ege)Eke)Ek
hits6 lekopdssal] : ri r, uralkod6.
Jelent6se:

N

6

Ugi

(Ege-b6l)

p ur a (t'ejed,elem).

du b 6li anni. Dux Almos ffiyjJnak: Emese aryja.
Sumerul: E n e - d u - b e I - i - a n - n i.
2. Eune

54

(birily'i-

Ertelmez6stink helyessdg& ignoli|k a swmer "kir6lylistdk"-ban verepl6
- 6si kirdlynevek:
En: rne - en dw - an - na = (Jralkod'6: az Eg wrdnah
gyermeke. /Me-en : dr; du (du-mu) = gyermek; an-na
= Eg (genitivusz, birtokos eset.) /

*e-en-ga1-an-na : Uralkod6: az Eg urinak
gyermeke (gal).
E n: He (ge) du-an-na : IJrn6, az Eg urinak (ege)
E

1.

genitivusz eset'

ieljes jelent,6se: (Jralkod6, az Eg urdnak

ge

)

n,

!e)

gyermeke.

Az ut6bbi mdr nem kir6ly, hanem - U r v6rosiban Holdisten papnTie (F6papn6) volt, az i.e. III. |vezred
lriizep6n, de viszont a kir|ly lSny*l
Leonard \7olley, angol r6g6sz, O r v6ros feltir6ja
meganliti, hogy TJr v6ros4ban - szokis szerint - a
viselte a *Floldisten f6papn6i" tisztsdg6t'
Ieir,ity ldnya

-
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3. Ezeknek a sumer hagyomdnyoknak a tov6bb6pol6_
s{ra utal Almos fejedelem anyjinak: Emesinek (Emese)
neve is.
E m e su

sumerul:

Eme-Iu :

kegyes anya,

amint el6l -is emlitetri.ik: E m e 5 : f6paprr6. i-"r"':agy
i,
wralkod,6 (dux) Ie,inya volt, igy neve tulajdonk6ppen
o,egylcdzi ntihisdgoto fejez ki.
Ezek mind 6kesen beszdl6 tdnyek 6s nemcsak a zumer_
magyar nyelvi iisszefi.ig6sekre, hanern az etnikai ered.et
k6rd6sdre is
krirelezl erlvel
irLnyitjitk 16 a figyel-

-

I

-

T.

II.

ANDRAS-KORI IMA
(1046/47)
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I.

And.r,is-kori

-"

ima:
I.

Latin

sziiveg

O Jezus (6s) zent maria azzunu / hywzuc ys,-uen rontha
papa ur elleunch bodug leo papa urc megwacyttuac
nhelvzun choncittiac uoldalun waguc / ba cun futua
hazucrul zeles fzuldun zaranduglu zeghen nypec (es)
unudun zotr pacul pagan eb gize ur eguhazuc. . . / eu,l
eeghe dun epyscuopzur (6s) prebytrucut fuul vur tur I
cuan fuithou cuoruc
- grazd,wa lufwu rp ,r. t ,L peccis
lugba- | Ia toran tnwnbi ni zobatbaya beu gehnababwl
Step. lugha/lu ur fuogudaia zenthiel ur ysten odutt wola
gymulstul zent / vrzagnuc nagh pannona leun chynius
cert paradisa munci / chu wan felduc yse wyz fotrlua
angheiuc zurec wulu hotulmu / al
harogtoul papa
urunc
zent ieleus andoreas ur wthoya / hyweuc zolua
amen / (6s) amen...

II.
Ledn szcjveg........

O

Jezus (ds) zent maria hyveuc zenr ighus har /

rnW

chuusuc ne raernuaggttc bardwos eseulmec erews zent
ielesewc og / ta.la azun nip colambuc papa uruc ugetrwel
morouzzuc (es) nizzu / uzi ultulma,ul (,ls) rezytelve meg
rubi haznul munce uduezitutu / ul (es) urunc cuerfaluan
marteruc (&) a(n)gole cur enecuel alelu / ia (ds) hyrnus
parnras{.rc zyzec alelluia (e$ cyasson aleluia aleluia in
secula amen. Dr. Novotny Elemir betiiszerinti olaasata.
5B

A magyar irodalorntijrt6net 6s nyelvtudom|ny a legr6gibb \sszet'iigg| magyar nyelvemldkkdnt a Pray-Kodexben foglalt 6s 1200 6v tijiril szLrmaz6 uHalotti
beszddet" t*rtja nyilv|n.
Van azonban a magyars6gnak egy enn6l legal6bb tSo
6vvel r6gibb iisszefiigg5 nyelveml6ke: az oAnd'r,is-leori

6-magyar imar.
Ez a nyelveml6k kb. l4O sz6t. rarta-lmaz 6s sz6vege az
1046./47. 6vb6l sz|rmazik. Ezt a nyelvlszeti, tiirt6neti
is kultdrtijrt6neti szempontb6l rendkirtiili fontossdgi
tudom6nyos kijreink azonban nern ismerik
'ryelveml6ket
el val6dinak 6s pwsztd gyanil alapjdn, rehit megalapozatlanul Liter|ti Nemes Simuel hamisitvdny|nak tarti6k.
Ezzel a nyelveml6kkel az6rt kivdnok foglalkozni, mert

antikvids6n{l
- r6gis6g6n61 fogva ennek sziivege
-legkiizelebb
az 6kori swnTer nyelobez.

6ll

Mdsrd'szt pedig ezzel kivdnorn bizonyitani ezt e t|telenret, hogy r6gi nyelveml6keink eredm|nyes vizsg|lat|hoz
az 6si sumer nyelv ismerete elengedhetetleniil sziiksdges.
Ebben az esetben is, a swmer ny'ekt isn'terete folyt|n
figyeltem fel, a mir-,m6r feled6sbe ment nyelvernl6kre
is inditottam meg annak megment6s6re ir6nyul6 akci6t.
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Ugyancsak a saftter nyelo, valamint a r6g6szeti feltiritsa idejdnek ismerere alapjfun mdtam
h*tirozottan
megdllapitani, hogy e nyelvernl6k (ima) -hamis r.,olta teliesen, ki van zdrva!
A nyelvemldk megmentds6re irdnyul6 akci6ban a legnagyobb 6rdem igen tisztelt bar6tomat

ds

munkat6rsamat:

dr. S6rk6ny Kdlmdnt illeti. Aldozatos munkdval 6s nagy
utinjl,rLssal felkutatta az eredeti nyelveml6k pontos holl6tdt; arr6l e16re16t6an f1nykipm,lsolatokat (fot6k6pilt)
k6szfttetett. Osszegyiijwe a nyelveml6kkel kapcsolatos
adatokat, ezek alapjin megdllapitotta a helyes ttny,ill,ist.
Mindezt a tov6bbi munkdra sarkalva rendelkez6semre
bocsdtocta.

Az er e d. e t i

tir

nyelvemldk az Orsz. Sz6chenyiKdnyvI. jelz6s alatt l|that6,

6rizet6ben: 1 3 6 5. Fol. Hung.

tal6lhat5.

Mindenekelltt tisztd;zni szeretn6m az ,.ima" keletkezdstnek id6pontjdt! Erre n6zve az ima szooegdben e16fordul6 tiirttnelmi esernlnyeb adnak biztos tdmpontot.
A kereszt6ny - magyar ima tiirttneti eredet|t
\7atha (\f U T U) hir,ilyi f6ilr vv.etbse alatt kitcirt 6shir6
pogdny (f6leg az rijhit 6s papjai ellen ir6nyul6)
v6res felkel6s
k6pezi.

-

Ennek t6rt6ned d6ruma: 1, O 4 6. Az ima keletkez6se
idejdn Iflatha mdg dlt, hiszen az ima val6sdgos 6rck ali
yeszi,
Az
- igy u 1047. 6vet is figyelembe kell venni.
ima szcivege ronresr (csapdst) kiv6n
plpa
Le6
"boldog
r!r" sllsreit.. Ez IX. Le6, ahi 1047. 6vbenl6pe* a pilpai
n6nra. (Ezt a d4tumot egyes forrisok el6bbre, misok
60

1-

pedig k6s6bbre teszik.) V6giil az ima szii'vege Pann6niSt

(Magyarorszigot) a pipa 6s kird.ly: oAndoreas ilr 6rizer6rebizza,,. Ez L Andris kir6ly, aki uralkodLs|r 1047.
6vben kezdte meg.

Ezt az id6pontot igazolja az ngyanezen a b1rh|rryin
(oraao quotidiana)'
lev6, azonos koril
- latin nyelaii i'rna
mikor ezt mondjai <ut rex noster neoelectrrs Andreas
in fide Christi firmus permanere possitu. M6r perdig tiirad.lasztdsi 6'ue: 1047 '
tdnelmiink szerint a kir|ly
A fentiekhez kdpest tehit az imasztiveg keletkez6s6nek
id6pontja az 1046-47. |vekre tehet6.
A nyelveml6k rijvid ttjrt6nete a k6vetkez6:
Liter|ti Nemes Sdmuel r6gis6gkeresked6 az 1842. 6v'
ben Klagenfurtban vlslrolt egy brevidriumot. A brevi6rium fels6 6s als6 fedel6t iisszefiigg6 b|rb,irtya boritotta.
A fels6 borit6lapon (b6rhirtyAn) egy rnagyar nyeloii
pedig latin nyelvii kiiny6rima,
- az a1s6 borit6lapon
g6s volt olvashat6. A k6t ima sziiveg6b6l kir6n6en -_
d.zonas iddszakb6l sz|rmazik.
1844-ben a SZAZADOK c. tudom6nyos foly6iratban
Szab6 J6zsef hivta fel a figyelmet erre a r6gi nyelv-emldkre
6s kijz6lte egyben Liter6ti Nemes Sdmuel olva.
satit. Ez az olvasat hidnyos 6s hib6s!! ( Minden esetre
felttin6, hogy a "hamisit6" sajd'thamisitvinyit nem tudta elolvasni!!)
1 8 5 0. januir 23-6n Jernev J6nos akaddmikus a hat6sdg (bir6sig) enged6ly6vel 6s jelenl6tdben, az imikat
tartalmaz6 blrhir ty At a breviirium t[tbl|j|r 6l lef ejtve,
kijelentve,
a Twdomdnyos Abad|midnah bemwtatta,

-
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tu{e

hogy annak val6dis,ig,it mindenkivel szemben k6sz megv6delmezni.

1854-ben Jerney J6nos oMagyar Nyelvkincseh az
Arpddok kor,ib6l, cimii munkijiban kozli saj,it olvasatit - arcbaizdlt betiihkel.
Ezek t d6rumok diint| fontossdgilakl A nyelveml6k sziiveg6ben ugyanis oly surner szavak szerepelnek
(lu-gal : kirdly, pe-eg-gii5 (pekkis) : f6ir, utu - ba
(uthoja) : 6rizze, bar-du-ul (bardous) : mez6n dolgoz6 stb.)
- amelyeh csak a s,.trner |leiratos t,ibl,ikb6l ismeretesek, mdr pedig a fent jelzett
tg5o.
- 1,842., 1g44.,
6vekben
a surner vonatkozdsri agya$Ablilk
6s dkiratok
6s 6kiratos sz6vegek mtg 6r.,ezredts dlmwleat pibent\k
m4lyen a f6!d alatt.
A sumter nyelv felt,ird,sa csak I B i i -t6l foleozatosan
torttnt. lgy az im6ban elSfordul6 szavakat 6s sziivegeg
1842-ben, sern Literiti Nemes Sdmwel, sem rnds, nent
agyalbatta lei!!!
Ktivetkez6sk6pp'en

misitvdny

az "Andriskori ima, szdvege ha-

nem lebet!!!

muel gy6rtminya,,. Szombathy Igndc irodalorntcirt6n6sz
felsz6lito*a Toldit a "gyanus{t6 okok" illewe bizonyit|kainak megjeliil6s6re. Ez azonban nern t6rt(nt meg!
A nagytekint|ly$ Toldit (Akad6miai f6titk6r volt!)
hfisdgesen timogatta Szab6 Kfuoly paleografus is. Kijelentette, hogy az imit kezdett6l fogva
"k6zzelfoghat5
koholmdnynak" tekintette. A bizonyit6kokkal azonban
6is ad6s maradt!
A k6s6bbi irodalorn-tcirt6n6szek (Pint6r Jen6 stb.) ezt
a kell6en meg nern alapozott 6ll6spontot magukdvi tett6k ds kieg6szitettdk azzal,hogy az ima szdvegdben sok a
onyelai furcsasdg,, amik a k6s6bbi nyelveml6kekben
nem fordulnak e16. (E onyelvi t'wrcsasi.gok., 6 s i st'I?rrer
szavak 6s kifejez|sek!)
Erdekes, hogy az irna hamis volt6t bizonygat6 Tompa
Jozsef nyelv6sziinknek 1967-ben - teh6t legrijabban egyik 6 r v e 6ppen az, hogy Liter|ti Nemes S6muel
nyelveml6keinket j61 ismerte
- "K6dexeinket forgatta",
a hamisitdshoz sziiks6ges anyagot tehdt ezekb6l meri-

-

A k6t 6ll6spontot vessiik
A nyelveml6k tiirtdnet€hez tartozik mdg, hogy az im6.t
egy embertiltln 6t. val6dinah fogadtdk el ds a .Magyar
Irodalorntijrtdnet> 1851-ben is a legr1gibb nyelveml|keinb haz\tt ernliti.
Toldi Ferenc
- & nagytekint6lyii irodalomt6rt6n6sz
1872-ben, aki az imit. mir kordbban is (1862-ben) gy"nrisnak tal|lta
igy nyilat- "Irodalomt6rt6nerdbenn
kozik: "alig k6*6ges,
hogy az ima Liter|.ti Nemes 5662

egybe:

a./ ha az enyeg nem szerepel a b|sdbbi h6dexekben
az <<nyelvi furcsasdg",
b./ -ha pedig szerepel: az "kidexeink forgat6s6ra" vall.
Teh6t az irna sz6veg6nek igyis, rigyis bamisnak kell
lenni!Mir pedig ezek az |rvele |pptey felhaszndlhat6k
a sz}aeg aal6d.isd.ga mellett is, s6t az wt6bbit jobban
a"l|timaszrjik. Alapvet6 htb!+ja Tornp4nak, hogy nem az
eredeti imasz\veget, hanem Jerney J6nos archaizih be63

*{iwssw

".-"
riikkel

irt -

tcib'b6-kev6sbb6 hib,is ohtasattit ,uette oizs:uyane,Lt a hib6t k6,vet-

gdlat al,i. Dr. Sdrkdny szerint

te el Szab6 K6roly 6s Toldy Ferenc
is.
Az a k6'riilmdny, hogy Liter|ti Nemes S6muel rdgis6gkeresked6nek t6nyleg voltak hamisiwdnyai, csak gyaniok lehet, de semmi esetre setrT tdrgyi bizonyitdk!
Hangsdlyoznom kell, hogy a nyelveml6k alapanyagilr,
vagyis a b5rhdrtydrf, az dsszes kutat6k eredetinek
tarlSk €s r6gkig6t elismerik.
Amit harnisnak tartanak tz
- az i rn a, illetve a
nyelvemldk sz6vege.
En pedig 6ppen az ima eredeti szdvegdoel bizonyitom
ennek ellenkez6j6t, vagyis azt, hogy az ima v a I 6 d. i ts
semntik|1tpen seTn lehet bamisitv,iny.
Tanulrndnyon elej6n nyomat6kosan felhivtam a figyelmet arra, hogy r\gi nyelveml6keink ered,m|nyes
vizsgilata csakis a sunler nyekt ismeret6ben lehetsdges.
i\{drpedig a sumer nyelvet sern Toldy, sem Szab6 K|roly
n e nl ismertg de akkor nem is ismerheme. Ugyancsak
nem ismert6k a Toldy nyomdn halad6 irodalom-tcirt6n6szek ds nem ismeri Tompa J6zsef sem. Igy tcirtdnhetett
meg aztLn az a sajn|laros eset, hogy ez a
"rendkivi.il nagy
jelent6sdgii" nyelvemldkiink obolt vdg,inyra keriilt is ott
is marad.t.,

Most a feladat az, hogy a kutat{st helyes vi.ginyokra
terelve
- bebizonyitsuk a nyelvemldk val6dis6gdt 6s
azt, mint tovdbbi rudomdnyos kutat4sok b|zisdt, dtadjuk
a nemzetkcizi cudorndnynak ds nem utols6 sorban az 6si
kultirrdt hordoz6 m&gyar n6pnek. Ezt a nemes feladatot
64

ijrdmmel villaltam $gy 6n, mint munkatlrsam: dr. Sirkdny Kdlmin'. Ezek utin 6tt6rek a swrner nyelzt
segits6g6vel leolvasott ered'eti i rn a sz6ztegire'
E helyiitt term6szetes'en csak az irna sziiveg6'b6l kiegyes *szemelv6nyekkel" fogok foglalkozni,
emelt
amelyek azonban alaptdtelem helyt6ll6sig6t - teljes
igazolj|k.
m6rt6kben

-

.rGrazd.ua

Az ima betii szerinti szdaege:
lufuu: *Iflutur, - peccis lughala

munhi ni zobathaya hzu gehnahabul"

-torin

Swrner megfelel|je:

Gar-a!-du-a lu-'pw-gu oWu' - utw, pe-eg-gi-ii lw-galLa tur-an mwfu-wn-[i nw lu-bad-dw-a-f;a Si-bw 8eIin-na-!a-bu-lw.
A sz6veg mai nYelaiinkon:
(l6f6t): .\flathit", a kit|lyi f6f5embert
A garizda
szabadima meg a
a mennyek ttirv6nye
vrat
tiizes gyehennib6l.

l.

=

Grazdwa

Gar-a!-dw-a

gar - gur = fordulds, forgatds, t'elt'orgatd's
eredetileg dativusz eset
a3 (5u-b6l)

:

a!,
d

u

ul

form6ban birtokos n6vmds (6v6) 6s k6pz6 is,
(dug-b6l lekopdssal) : tesz, csin6l

e5,

a (a-naillewe

=

szern6lyn6vm6s, egyes szAm
3. szem|lY : 6
Jeientdse sz6szerint: felforgatdst csindl6, vagyis gardz'
da. Az els6 sz6tagn6l itt is maginhangz6 kies|s tiirtdnik;
z v6ltoz6st figyelheta mlsodik sz6tagnill pedig az $
e-ne-b6l)

-
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.-"-trryn\
tiik meg. Mener kcizben
fel kell
- ez alkalomrnal - sajd.tsi.ghivnorn a figyelmet egy lontos suftter nyelzttani
ra. Nevezetesen arra, hogy a surner nyelvben
- kUlan
tdrgyeset (akkuzativusz) nem volt!
Ezt a sumer minden esetben alany esettel (norninativusz) fejezte ki. Ez megfigyelhet6 nerncsak ebbea a rnondatban, de a nyelveml6k eg6sz sz6veg6ben is. Kivdve 2
idegen sz6t ("episcop")
("presbyter"), ahol m|r a otn
tSrgyrag
tal|n els6 -fecskek6nt
- szerepel. Erdekes,
hogy ez a sa,jits|g nyelviinkben ma is megtal6lhat6.

Lwt'wr=lr-pu-gw
Lu: ember, l6ny
pu-ugu (bi-igi, bu-ugu fejlesztett alakja pu-ugu)
pu-gu ) fu-hu ) :f6, felettes, fels6. Itt az <<u>:
2.

ii, 6. Jelent6se: "f6emb'er".

A niv

ernber

Napisten
szerintem f6leg papi funkci6ra utal (Vd. Lu - Utu

Napisten embere, pap).
4. Peccis (olv. Pekkis)
lu-galJa.
Jelent6se:

Iughala :

kiri.lyi t'\ilr. lelz\s

szerkezer.,

Pe-eg-gi-i!

de forditott

sz6rendben.
Pe

- eg ) Pe - ek (Be*ege-b6l) : 16, g"it6
- ig (vagy di-i$) ) ki-i5 : rir

ci
Lu- gal-la : Lu- gal : kirlly
ga -
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ba

:

(tiibbes jel)'
VusJ dsrze a Halotti besz6dben (1200): rnunhi vruzag
mub-un-bi uru-azagga : mennyek orsz'Aga (szent v5-

bi(givagy ge-b61)

-sok

ros6llama).
A szovegben gyakran

felkel6s vez6r'e, fejedelmi szem6ly.

Mu '$0'u:
Utu =

,

magas eg)

:

3.Wutw-Wu-wtw.
A

Ez a kifejezls r69is6g (antiquitis)' Mutatja az is,
be-ege fejl6d6se pe-eg pe-ek-n6l rneghogy a bi-igi
."li"d.; a. g; - i ! mir ilyen formSban nem fordul el6 6s
,rgyurr"rrk ., em tilillkozunk m6r az 6si swrner I w - g a I
sz.6v al k6s6bbi nyelveml6keinkben.
5. T o r tt t't - rnwnP i = t wr - ct n-ruup - wn- fu i
forditott sz6Jelentdse: mennyek tiirv6nye, ugyancsak
rendben. M{s kifejez6ssel (surner): "Na - am -tur>'
: rendelds, ttirv6ny
Tur-tar
: 6, iiY6
a n (a-na, e-ne-b6l)
M"b-un vagy Mab-an = -"ttl, (sz6szerint:

(nttagy

l|tjuk az 'u>' 6s <a> magenhangz6k vdltakozd'sdt. F' Delitzsch - akit a <<sumerol6gia atyjinakt neveznek - nem az <<a>>, hanem az <<rt>
hJngt6i' lrrti;-'ered'etinek. Ezt a megitllapit'|sit nyelvis alitimasztj6k. Nem <<na-arn>' hanem onw,tn't)> = nem (tagad6sz6),nem mab-an,hanem wttbwn ) rnw-un: menny' nem tar, hanem <ttrl'T> =
eml6keink

rendel6s, t6rv6ny.

6.
ember,)*

adjektivum k|pz6, hitraltat6 hasonulSssal "1a".

I'i

i zob atb av a = N u i w-bad-du-a-f;

a'

Jelent6se: Ne szabaditsa meg.
N u (ni, ne, na) : <<r1 €> tilt6sz6' val6szintileg elvonis
i1 <(nu-um>>: <nemn tagad6sz6b6l.
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Su-bad (!i-bad):

"frt*r*e**.

u (dug-b6l) : tenni, tev6s
"a" (a-na-b6l) : 6, iiv6

! a (he-hu) :

legyen (ge-en segedig6bdl). Ez t'elsz6lit6 m6d 6s optativusz is.
Sz6szerint tehit N e (nu) legyen (\a) az 6 (a) szabaddd tw6se (3u-bad-du).
Itt is az 5 ) z, d ) t 6s h ) j mdssa,lhang6 v6ltoz6st figyelhettiik meg.
b r): tiizes, de lehet f6ndv is: tiiz.
gi
Szerintem a
vagy ge elvonds a "gi -bilrr: tilz
sz6b6l
igy lesz a g > b viltozissal *h, -,.h e'.
- u>> (n"gy g a) adjektivum k6pz6 lekopott
<<u>> a

7. H e w-(Si-

<<g

alakja.

8.

Gehnahabal = Ce-bin-na-[a-bw-ul
: alvil6gb6l (pokl6b61.)

Azonos sumer kifejez6sek:
Kur-nu-ge-a : Vissza nem t6r6s orszdga
Kur-!al-la (l) : pusztulds orsziga
: sijtdts6g orsziga
Kur-pa-gul
Aralu (ez m6r inkdbb akk6d)
A gebin-na : gyehenna, az 6-testamentumb6l veff

dorsz6, amely azonb an vit rthatatlanul s u nl e r erededi !
Elemeire bontva: teljesen egyezik az 6si sumer .kur-nu-

v d.n

ge
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- a> sz6val.

:hegY' orszdg
= nem (tagad6

Bu-ul

: b6l, b6l

Yagy

sz6)

G e (ge-en vagy gi-in-b6l) = iov6s, oisszattr|s
U a vagy *a' (g a -b6l) : genitivusz eset

nem szabad.
d

gin)lin
Nu vagy na

Kur

szelnet (5i-5u), megnyit6 (bad),

rch6t tekint! : szabacl ember, szemben a rabszolgdaal,
aki igi-nu-du:szemet nern nyit6, nern tekint6,

(bu-1u-b61)

: 6, iiv6
Ba vagy bu
L u (metat6zissel: ul)
= Iei''tonis, D6vid Antal mtgyar asszirol6gus szerint sumerul: ol u' sz6val
nevezt6k a .kivonis' szimtani miivelet6t'
Ez a lattn fonetik6val 6s betiikkel tn rnagyar szoveg
annak analizLlt sumer megfelel6je a napndl vildgosabban, bizonyitja, hogy itt tulajdonk€'pp wgyanazon nyelanek le6t t'irmd'iat egy okorai' 6s egy 'k6sei" 6ll el6ttiink'

6s

nyelveml6k sziiveg6ben - a nagyobb bizonyoss6g
m6g egyszer el6fordul az 6si sumer o/ z kedv66rt

A

gal,

- mint

ntv a kiivetkez6k6ppen:
oStep. lugbalu ur>

sz6,

16

A

step. riividit6s: teljesen stephanus.
azonos kori latin
m6sik fel€n 16v6
- szerepel,
ugyancsak
<step
rex>>
nus
im6ban:
nyelvii
I' (Szen't)
koronizott
kirilly|
rijvidit6s. Ez az 1000-ben
Istvdn m.agyar kird'ly latin neae.
Mind ez .expressis verbis' brzonykja, hogy a rnagyarok nemcsak I. Andrds leir,ilyt'de els6 kirdlyunkat, Szent
6si sumer sz6val .l u - I a I' nak nevszt6k'
I stztint is
a,rni a latin szoveg tan{tsA'gaszerint is tr e xu-et jelentett'
Ami az orir,-t illeti, a sumer kir6lylist6k alapi|n
inegdllapitha$uk,hogy az o[J r), vay ud ) ut) utul

A b6rhirtya
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cimet, aminek jelentdse: 6riz6, pisztor, mir a sumer kirilyok is hasznikik. N etse z et en : lJ r nin-gal, Ur-babbar
uruki. IJr Nammu (vag;' Engur) uri, Ur-nin-urta isini
6s Utul (Ud) Kalam-ma szintin, uruki kirily.
A surner Theokratikus felfog6s szerint a kir61y, mint
az isteni rend 6re ds az istensdg fitldi helytart6ju pdsztord \rolt a ndpnek 6s kiiteless€ge volt alattval6i j6l(:t6r6l
6s boldogulds6r6l gondoskodni. Az Arp|dhlzi kirllyok
kor6ban az ,,li o cim (giir6g forrisok szerinr ulJ r u m')
csak az uralkod6h|z tagjait illette meg, de az id6k
folyamdn aztLn a cim ,iltalhnossd vilt.
Az O r 6s U d >U r fogalom azonossdgdt az ttt t|res

gyalt nyelvemldk is igazolja.
Az .,Is ten> (Deus) fogalorn nyelveml6keinkben teljesen mint: U r - Ysten (olv. 6r-isten) szerepel (latinul:
Dorninus Deus). Ennek sumer megfelel6je:
Ut ud-b6l) = 6riz6

(u$-iI): hal6l
tin -ten
= 6let
u$

nerncsak a k6t sz6 jelen#sbeli
azonoss6gdt, hanem az eg6sz nyelveml6k, antiquit6sdt
(r6gis€gdt) is nyomatdkosan al|hrtzza.

Az u t (ud-b6l) sz6 o6rizts" jelentdssel m€g egyszer
el6fordul az im6.ban (mint ige), amikor a pipa 6s
Andrds kirdly \rizet€re blzza az orsz6got:

Uthoya
ut-u-b":

6rizze. Sz6szerint: legyen (!a)

az 6 (u) 6riz6se (u t- utu).
-7^.

nwd,un zou PakuI
Swmerul: un-u-du-wn sa-(E) pa-kuI'
IJ

IJn-u-du-un - M6lys6g ura. A l-Ialotti Besz6dben
(1200): ur-d'u-tln-ge (urdung) - jelent€se uglranaz' vagy-

is brdirg.

:

szavhnak, szavLra

sa vagy su = sz6
:dativuszeset
gu-ga
Jelent6se: Poleol 6rddg|nele szazsdla'
Az imA.ban n'r6g igen sok sz6 6s kifejez6s fordul el6,
amelyek a sumer nyeh'vel - kiiliiniisebb nehdzsdg n6iegyeztethet6k.
kiil
egy mondattal kivinok foglalkozni, rnintcsupdn
Itt

hogy az abban foglaltakat, kiiliindsen bubilrt6rt|neti
szernpontb6l tartom figyelemre m6lt6nak' Ez pedig a
kirvetkez6:

Ez a ktfejezds-forma

Sumerul:

sz6val m6r el6bb foglalkoztarn' Az imiban
is el6fordul a kiivetkez6 sziiveg-kiirnyezetben:

A .pokol,

Ne r.aemwaggwc barduos eseukteh ereus zent ielesewc'
Mai nyekten:
Ne irndd,iuk mez6n dolgoz6 (t'tildmiittes) Sseleinle er6s
szefi ieleseit.
1. Ne v;emuagguc = N u- w w - n1 a b - o S- [ w - w'ke
N u (ni, ne, na)
= n e (tilt6 sz6)
: besz6d (ow" bettis olvasata)
u
M
(wi
we)
u
W
: magas' magasztos
(mub)
M u b'

: magasztos besz6d:
tehit:wu-mab
ima, (imidds)
v. we-mub

-,tiffiq

*.slffnh
A gvagy g a (gar-b6l)

:

tenni, cselekedni

3. E s e u Iw e le = E"s e - u I w- e k e
Jelent6se: Els6 rigiek, vagyis 6sel6b.

H u (!a, !e)
= legyen, felsz6lit6 mdd
U - k e (unu-ke vagy ene-ke r<jviditise) : 6k

Vii. a Halotti Besz6dben: Vimadjuk
- vimadjornok.
Ez ut6bbi sumerul: vu-mab-du-bu-mu_ke
:

Mondjunk magasztos beszidet, vagyis im6dkozzunk.

(Dug-du=mond.)
Megjegyzem, a t|,rgyalt szlnil

kirnaradt

cisszevonds

tiirtdnr

a mu-me (rnu-un-me-en):.rpi,

(szern6lyes ndvrnjs tijbbes

szim

!.

6s

Itt

le kell riigziteni, hogy a magyarok 1047-ben tehdt rigy tudt6k, hogy |seleile
hagyom6nyaik alapj{n

-

mezdn do!.goz6, vagyis t'|ldrnii'aes n6pek voltak.

sz6

szem6iy).

2. Bard.uos = B ar-du_u,s
Jelent6se: Mezdn dolgoz6, vagyis f\ld,miives.
Ez a sz6 csa-k a csalddi nevekben maradt fenn: Bdrdos.
Bartos, Barrua (Barrha). Megtaldljuk azonban m6s fej_
lesztett formdban: par-u5-tu ) par-a5-tu ) par_az_tu
)

Paraszt szavunkban.
Bar)Par
=rnez6, puszta
Du ) tu
= dolgozni
UI v. aX (5u-b61) : or, eD, ijn (lokativusz).
Ez m6s sumer sz6val: ki-im_du_"
= fold6., dolgo_
z6 (f6ldmiiveg.

Ismereres, hogy a sumerok az els6 t6rt6nelmi
n6p,
amely a Tigris 6s az Eufratesz foly6k menr6n k,ialaki_
tatta a fc;ldek szakszerii miivel6s6t is az iintiiz\ses rnez6_

gazddlkod.6st.

E$e-u3u (a!-b61) =els6, eleje, egyediili
Ul-ulu
= tdvoli, r6gi
Eke (e-n e-ke-b6l : 6k (szem6lyes n6vm6s)

4. Eret4s=Ger(e)-wi vagy Gur-ui
Gir (ger-gur): f6rfi
:adjektivum k6pz6
uX-eI
Jelent6se: f6rfias, er6s (h6s is). A sz6kezd6 " g,,
salhangz6

itt

5. Z e n t

=

Z ie n t u

5 i (5ag-b6l) :

E-n-tu

mas-

lekopott.

=

szent, (begyes, teleintS)

t:tszta, kegYes

(igi-tuh): szemet nyit6, tekint6'

Fejl6d6se: Si-en-tu ) Zi-en-tu
v6. a magyar (szend.e> sz6val.

)

Se-entu

)

Szent,

6. J e le s e u b = G e- It b - eI e - u- le e
G e (gi v. gu) .igi"b6l els6 lekop6ssal - els6, elejes stb
L e !,1 (lag-b ol) vAkozatai: 1a!, lub -- j 6 ,, m e g y
5 -onr -en, -iin
itt locativus E 5 (! u -b6l)
szdrn
tirgyesetet
alanyEbben a sz6ban is a t6bbes
esettel felezi ki az 6magyar, telr{t 6ppen rigy mint a
sunrer nyelv. Ebb5l sz|rmazik a Gi-la!-a3 ) Ji-las, illetnGyula" r6gi magyar nm6lt6s6g" n6v is.
ve Gu-lab

-
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Jelentdse: Elen - jd.r6,
iratos t6b16kb6l ismeretes

.fr*.l-

yez\r, f6n<ik. A sumer fel_
az <<u g u - I a b, sz6, amely

t'\nAkot,aeztrt jelent. Els6 lekopdssal G u-tap.

Ezek utd.n megdllapithatjuk a k6verkez6ket:
Az |ltalam bemutatott imasziivegek, kiil6niisen annak
s arter n1.e g t''el e l6 i,bizonyitj|k e nyelveml6kva_
illewe kizdrjdk annak hanris voltdt.
Az im|ban el6fordul6 sumer szavak 1g42-ben
ami_
kor Literiri Nemes Sdmuel az imAt tartalmaz.b -breviiriumor megverre 6s Sllit6lag hamisitotta
- m6g nem
voltah 6s n.enr is lebettek isrnertesek.
Tudjuk a szakirodalomb6l, hogy Jules Oppert a su,ner
ntpet is csak 1855-ben fedezte t'e|..
I{elldkesen megemlitern, hogy az ima eredetij6t megr.izsgdla dr. Pataki Jdnos, rud. kutat6, k6dexszak6rr6
ds megdllapirotta, hogy az v a I 6 d i. Err6l nyilatkozatot
adott. Olvasarommal kapcsolatban
- amelyb6l egyes
r6szeker itt bemutatram
pedig kdziilte, hogy uihou
- val6ia nincsen.
sem hozzdtenni, sern elvenni

BEFEJEZES

16dis6g6t,
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Befejez6siil m6g n6hdny sz6t szeretndk sz6lni nyelveml6keink vizsgllatS.nil az |kalam alkalmazott m6dszerr6l. Tudjuk azt, hogy a m6dszer csak egy eszleijz
valamely tudom6nyos c6l el6r6s6re. A m6dszer egymag,iban nem old meg tudomdnos probl6rn6kat; ahhoz a
kutat6 elme lelemdnyess1ge is sziiks6ges.
Az a midszer helyes, amely meggydz| eredmtnyt tud
kimutatni!
Tapasztalati tdnyek igazol)ik, hogy tobbf|Ie rn6dszerszerel is el lehet 6rni ugyanazt a helyes eredmtnyt. En
a magarrr r6sz6r6l nyelvunl6keink vizsgilat|nSl
- az
it s z e h as onlit 6 ny elotud omdny b ag;,y ornd.ny o.s m6dszereit
alkalmaztam
- nem szolgailag, de alkot6 rn6d,on.
Nyelveml6keink szavait a sumer nyelv sz6kincs6nek,
nyelvtan6nak, sajAtsSgainak 6s hangt6rt6net€nerk megfelel6 ismerete alapjin elemeire bontottam. Az egyes elemeket
- f6leg a hangtiirt€net segitsdgdvel - visszavezettem az eredeti s r'c n7 e r g y ii k r e, illetve az aJapszavakra. Ebb6l vezettem le aztan a hangvAltoz|sok 6s
szemantikai v6ltozisok megjelcil6s6vel
- az eg6sz t'ejl4ddsi aonalat ds mutattam be szeml6ltet6en.
s
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Mdsf6l 6vtizedes kutat6saim l6bb eredm|nyeit igyekeztem tanulminyomban ijsszes{iriteni. Minthogy a ma,gyar
tudom6nyos ktiriik a sumer-magyar klrdlst el6ittlettel
kiizelftik rneg 6s annak ko,moly 6s intenziv vizsgiiatScil
eleddig
- 6rthetetleniil - tart6zkodmk, munkim il tt ii r 6 munkdnak sz6mit.
M6r pedig az ittiir1 munka 6s kutat:is iltjai
- rendszerint
tdved6sekkel vannak szeg|lyezve. Lehet, hogy
igy van- ez n|larn is.
A tudom6ny azonb'an akkor itll feladata magaslat{n,
ha mindazt, ami egy munkiban el1rernutat6 6s j6,

#hr:-:',

ATIRASOK ES JE,GYZETEK

A latinbettis |tirisok

s
X
g

rnegtartja!

Ezt v6rom 6s k6rem az illetdkes rudomdnyigak k6pvisel6it6l, mert a sumer-magyar k6rd6s nemcsak a tlragyar tad.omriny bels6 ilgye, hanern
"par excellence' 6rdekli azokat a nemzereket is, akik
- a sumer kutat4s
ter6n
felbecsiilhetetlen erkijlcsi 6s anyagi |ldozarot
hoztak a nemzetktjzi uudom6ny szolg|la{aban.

E

". b

,

magyur olvasata a kiivetkez6:

magyar olvaseta
magyar olvasata
magyar olvasata
magyar olvasata

SZ
s

0
D

gh vagy ch

esetenkdnt: u, 6 vagy ii-nek
sand6, amely ut6bi nyiltabbi vdlissal: " 6 u lesz.
A sumer |kird.sban.h' 6s " ju m6ssalhangz6 nem
volt, de egyes sumerol6gusok szerint
- a beszid'ben itgy
d ..hrr, mint a j, jelen volt.

Az

ou

olva-

6kjel.

"

Budapest, 1973. mijus 31.

szakirodalorn az 6kjelek bizonytalan olvasatit
a kdte's olvas'at nagy betils
a latin betiis 6tir6sn6l

A
Dr. Noztotny Elem|r s. h.

-szed|s1ael jelezre. Ett6l eltekintettiink

6s

a s'umer szijYe-

irjuk, mert isy
- a' ma=
gyar sztivegekb6l azok sun'ter volta jobban kitiinik
illewe szembeiitl6bb.
geker dltaldban nagy betiikkel
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sumerek az Eg vagy Isten gyerrnekei

