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A SUMIROK AZ EG VAGY ISTEN GYERMEKEI

Divid Antal a kiv6l6 magyar asszirol6gus _ kutat6saim
sor6n 

- nyomat6kosan felhivta figyelmemet arra, hogy a su-miiok u ry vagy Isten gyermekJinek ta'tottrik 6s n1"vezt6k
magukat. Izt -egy6bk6nt a ,,86be1" 6s A5jur" G"a;puri -_1926) cimri mriv6ben 

- a teremt6s legend6;a""r r."fi"."rrt-
ban is 

- m6r kor6bban leszcigezte.

, E1t a helyes e9 igel fonfos megAllapitdst, a sumir_masvarKapcsolatok kutatishnal _ minden alkalommat _ gyiiiliil_
csciz6leg tudtam felhaszn6lni.

MegjegyzeT: a sumir nyelvben az 69 6s Isten fogalom
:':y::Lr:" ekjellet van kifeiezve, teh6t a k?t fogato* ulo"o",eppen ugy mrnt a mai nyelvijnkben is.

Az cjsi sumir nyelv egy6bk6nt kifejez6sekben csod6lato-
lu" ga19?.g vo-lt; v|ltozatosa-n 6s szineseri tuOta titeSezni;;"_
danival6j6t. Jelen esetben is _ a cimben szerepki:',€g ;;gyIsten.gyermekei" kife-'iez6s, mas 6s mds,szavakkar. maid in-verzi6.val (megforditdssal) tcibb formd,ban Hi;it;;;;iLn",az 6kiratos-szcivegekben. Ennek ok6t abban l6i";:"h;;: 

"sumir birodarom vd,rosdlramai, ktiliin-ktilan kultri"lo-fio-peztek, igv,a.nyelvfejlcid6s _ egym6st6l elt6rrien t,;riO"t. 
-a

sumir kultrirSlis centrurn: Nippri papjai 6s irnokai-;;;;;""qondoskodlak arrol. hogy mind"tt 
"tt"io kifejez6st a;Zl;;;r-

Dan megorokrtsenek s igy ezek a sumir nyelv fricsatorn6jAba
bekeriiljenek.

Ez alkalommal * egv igen fontos sorozatot fogok bemu_{.atni, amelyek a cimben megjelcilt ,,Eg gyermekei; XifejezOss*mir vflltozatai, reszint eredeti, r6szlnf"te;iesztett J"d;;".Ami pgdig a legcsod6latcsabb _ mindezet"l 
" f.itf*Jr&lt,

mint kiizszavakat, -j"1 qfp- 6s trirt6nelmi neveket, 
"Z,Siii;l"tI'rildraizi elnevez6seket (foly6-,- vd,ros, megye rrurret uli rrreg_lrrlaliuk rnai magyar nyelvi.iLnkben.

iVlindezel<,6kes 6s letagadhatailan bizonvitekait szols6l_
l::il i\ _ :. il_TT T"qva" "y:"Ivi "ro"or"agr,"(; ;;;s;1;;- 

"n(rl)r azonossagnak is.
Am lS,ssut ezeket kcizelebbrcil:



1.

Ni-in-ib : Eg fia

Ni-in vagy Na-an : fg; Ib = fiir; Ib-bi == fia.
NI-IN ijszevon6s6b6t ered NIMB - melynek cisszetett 6kjele
UiltUN (L.411) 5s UTU (L. 381) k6tszeresen fejezi' a rnagas-
s5g, fenn-s6g, isteni-hatalom fogalm6t. (Deimeln6l 447. a

sz6-sz|m, Labat kihagyta)
IBI - az IBILA (ul (f-. 144) sz6 els6 r6sze, mely DUMU-

NITAG kozcins ges jelent6ssel
IFIJU jelenlegi magyar szavunkban maradt fenn'

A hettita ir6s megfejt6je: B. Hrozny (cseh) professzor
kutat6sai sorSn - megAllapitotta, hogy a sumir-akk5d biro-
d.alom ddli r6sz6nek, vigyis Sumir-fijldnek patronusa: Nin-ib
isten volt. Szerinte'ez ironos a laga5i; Ni'in-gir'su istennel'
Ennek jelent6se: ,,az Eg f6nyes gyermeke". Minthogy-.? su-
mir hit;il6gban a Nap 6s a Hold: az fig gyermekei a Ni-in-ib
jelentette J *up 6gitestet vagyis a napistent,-m6s sumir sz6-

val: Babbart vagy Utut. De ugyanez a sz6 jelentette l.ty{"i"
embert 6s sumir-ir6pet is, merf hisz a sumirok az ,,frg fiai".

Sumir ftildiin a Napistennek - 
fSleg Nippurb-an, Lar-

sz6ban (Ud-unu) 6s Szipparban, v6gi.i1 Lagaiban (Sir-la-bur-ki
vagy Gir-su) voltak templomai, il19tv9 szent6lyei' N.ipPur ne-
veJzerintem a napisten: Ni-in-ib-bi ijsszevont nev6b6l: ,,Ni-
ibb" 6s a ,,v5,ros" jelent6s,r.i ,,uru" sz6b6l tev6dik iissze:
Ni-ibb-uru - Nipp-ur - Nap (isten) virosa.

(Badiny professzor ide vonatkoz6 megjegyzlsg a7, hj-gy
NIMRUD sumir neve is azonos ezzel, vagyis: ,,NAP (rS) FIA
: NIB-UR" 6s NIB-URU = NIMRUD VAROSA - A NAP-
VAROS - vagy az EG-HELYE a fiild<jn. Ez6rt hivj6k NIP-
PURT a sumir-VatikSnnak. Mivel a ,,p6rduc" a Nap szent 5l-
lata, az6rt hivta a surrir n5pnyelv ',NIB"-nek 

ezt is, ami ak-
k6dul ,,NIM". Innen JIMRU-D')

Vizsg6ljuk meg a tA,rgyalt - isten vagy n6pn6vnek mai
vagyis magyar vonatkozS,sait:
Ni-in-ib a sumirban szokSsos tisszevon6ssal: Ni'ib.

Fejl6d6se: Niip majd Ne-eP.
Ezt megtalS.ljuk nyelveml6keinkben: a,,nip",, mai.nyel-

viinkben pedig:,t6p"-form6ban. Jelent6se: populus. Amint
az el6zrn6nyekn<it kitlinik ez eredetileg csak a sumir embert,
illetve sumir n6pet jelentette, de k6s<jbb jelent6se l6nyegesen
kit6gult"

6

Volt a Ni-in-ib n6vnek az 6szaki dialektusban egy m6lyhangrendii vdltozata is: Na-an-ib 
- Na-an-"ul ]?iu"lor"ugyanaz. Ez tj,sszevond,ssal: Na-ab majd Na-ap. a ,,r"n;; sr6

- mai nyelvi.inkben nemcsak az,6gitestet: ,,Sll,, ;uiu"Ti, n"_nem az idcjm6r6s nagyobb egys6g6t-_ a ,,dies,'-t "!,Syi, ; "*pot is. o'-- 
,

Fentiekhez bepg:t - a ,,n€p" 6s ,,n6p', szavunk, _ melysemmi m5-s nyervb6l nem s,zilimaztathat6 
-, r.air'est"Giil

srunir eredetii.

2.

Nim-gir (6kiratosan: Ni-im-gir-ra) = fejedelem, f6pap sz6sze_rint: az Eg gyerrneke. Ni-im : Eg

9T, git, B,el, gur = eredeti jelent6se: eld6ltit, l6trehoz, de ie_tent nemzest, nemzettet _ vagyis gyermeket is.
Enn6l a sz6n6l-is meg6llapithJt6 a sumir nyelvnek az alegfontosabb sajStsiga, hogy a mag6nhangz6 meil6r."r-r."""r.-

terii,. illetvu:.logy a ma-q1_nhangz6-szerepe m6sodlagos .--- 
-

Ez a kellSen nem tdj6kozott kutat6knil zavart, a-, tirory-talansagot okoz, 6pprigv mint a sumir ,,homonim6t,;1..-nnyelvsaJatsAgnak kutat6som szerint 2 oka volt:
1.) a kiiicinbciz6 sumir nyelvjd,rdsok (T)
2.) a mag6nhangz6 illeszked6i.
Term6szetesen a.Iatezer 6ves nyelvfejl6d6s sord,n a kcirlflvSqes-en me_gszrikiilt. A magiinhangz6k 

"artar."ras" unrn."rilkabb Iett._v6gleges_szerepet kaptak?s sztabil6 
-,alui"aa-va vdltak. Mindazonaltar. 6des. anyanyelviink egyes .r"""iilu",

ma is,.,,v6gig skiilhzzuk,, az.cisszLs mag6nhanfz6f.rt. iii csaf.cgy p_5ld6t emlitek: a szem6lyn6vmds T.;bb"s i"a- i.-rr"r*-ly6nek tSrgyeset6t, mety isk'olap6ldija a sz6ba;i;; ;;;I"-
ielens6gnek.

1.) 6ket (irodalmi)
2.) iiket (nyelvj6ris)
3.) iket (nyelvj6r6s, fcileg pal6c)
4.) eket (p1. ez-eket; illeszked6s)
5.) okat (pl. az-okat; illeszked6s)
6.) akat (pl. mondott-akat; illeszked6s)

, , |.,qtjut -tulr."t, hogy a mag6nhangz6 vhltozfi"s ma is a kii-r{)r}oozo nyelvlarason es a magdnhangzo illeszked6sen alap_
szik.

.E sziiksSgesnek it6rt kit6r6s utan - t6rji.ink vissza a t6r-gyalt sz6hoz.



A sumirban szokS,sos tisszevon5ssal a Ni-im-gir: - Ni-
gir majd Ni-ir lesz. Az En-ni-ir-zi an-na" 6kiratos sziivegben

-a ni-ir sz6t - a sumirol6gusok f<Spapnak (papi fejedelem)
fordftj6k. Sumir frjldcjn a vilS.gi 6s egyh6zi f<ihatalom -rendszerint - egy szem6lyben egyesiilt. Ez a szavunk nyelv-
eml6keinkben (1055) ge-ni-ir : els6 fejedelem - form6ban
fordult elcj. Fcjldrajzi neveinkben: Nyir, Nyirs6g, stb. fejlesz-
tett alakban szerepel. A tiirt6nelemb6l tudjuk, hogy a Sza-
bolcsmegyei Nyirs6g m6g I. (Szent) L6szl6 kir6,ly idej6ben is

- fejedelmi, illetve kirSlyi fiild (birtok) volt.
Fennmaradt a Ni-im-gir sz6nak egy teljesebb alakja is,

ahol csup6n a ,,9" hangz6 esett ki. Ez a sumir nyelvben igen
gyakori! J. Halevy francia asszirol6gus megemliti, hogy a
,,9€r", ,,gir" sz6nak lekopott alakja: eri, ere. igy a sz6 alaku-
15sa:
Ni-im-ere - NJg-srn-s1e.

Ezt, pontosan ebben a formiban 
- 

megtal6ljuk a ma-
gyar csal6di nevekkijziitt. Tov6,bb6 a Sz6kelyfcildiin (H6rom-
sz6k) Nemere hegycsrics 6s az elsiiprri erejri, hideg Nemere
sz6l nev6ben (Szelek kirAlva).

3"

Nu-um-us (Ni-im-i5) = Eg gyermeke

Nu-um vagy Ni-im : Eg
US (e5, i5) = gyermek, v6r, ivad6k: (Halevy)

Itt fel kell hivnom a figyelmet arra, amit egy6bk6nt Ar-
no Poebel, a kiv6,l6 asszirol6gus (Philade1fia) is kihangsri-
lyoz, hogy az ,,eme-ku" nyelvj6rSs ,rtu1' torzshangz6ja, az
,,eme-sal" nyelvj6r6,sban,,e" hangz6vi v6lik.

PI. Az ,,En-lil" 6s Ni-in-lil" 6posz, - Ni-in-lil-t, a fiatal
asszonyt igy nevezi: Mu-un-us-ge, ez eme-sal nyelvjArS:sban:
me-en-es-ke. Sz6szerint : f6rfij6hez (me-en-e5) ment (ge). Ez
tehSt a menyecske szavunk 6salakja.

A ,,hajadon" - 6[9 atyja h6.zihan lakik:
Ga-ha-ad-un: Atya (ad) h5z6ban (ga-ha) 1ev5 (un v. an)
,,Ib-bi il-Iu Sin"-nek - az utols6 sumir kir6lynak - kor-

t6rsa 6s alattval6ja a Kazali-en-zi: Nu-umus-dua, Jelent6se:
az ,,Eg fiS,nak gyermeke."

A Nu-mu-ui tehSt eme-sal nyelvj6r6sban Ne-em-es, ami
megfelel a magyar nemes (nobilis) sz6nak.

A r6gi magyar ktizjog szerint - a nemess6g kiv6lts6gos
rend 6s a nemes ,,tagja a szent Koron6nak".

B

4.

,.Il-lu gal-he : Eg gyermeke

{l (-vSltozatai: Ul, El); hangcser6vel (metat6zissel):
Li, lu : Eg, Isten
Gal - kal (v6ltozatai: kul, kel, kil).

B...Hrozny professzor asszirol6gus szerint 
- e sz6 jelen-

t6se: n5i nemri szerv, sziilet6s, gyermek, ntjveked6s, nagv. stb.
A sumirok a mrivel6d6s kezdeti szakaszd.ban a t?pir6st

haszn6ltilk. igy nyelviik 
- 6s ez eg6szen term6szetes _ a

t':6pir6s irtj6n fejl5ddtt. Jelen esetben is a jelent6s 
- 

qzeman-
tikai fej l<id6.se,- pontosan_ nyomon kcjvethet6. Ezzel magy arl"z-
hat6 a sumir homonim6k nagysz6ma, ami a hifnyos" felk6-
sziilts6gri kutat6kra felette zavar6lag hat, bar ez aralcosabb is-
rneretszerz6s ut5n kikiiszcibcilhetci.

A sumirok uralkod6.jukat: lu-gal-nak (lu-gal-lu, lu-gal-la)
nevezt6k. Ez 6si kifejez6sl A sumirol6gusok 6gyezm6niesen:
,"kirailynak" (rex) forditj6k. Sz6szerinti fordiirlsa: lu : em-
ber, gal :_lagy,_ vagyis ember nagy - Nagy ember.

. Ezt a, l6tsz6lag helyes forditSst 6n is ef6gadtam 6s tanul-
mS.nyairnban haszn6ltam is.

Most azonban k6telyeim meriiltek fel, annak helyess6g6t
iiletrien.

Vajon lehets6ges-e az, hogy a teokratikus drllamban 6l<j
s ily szeml6lett5l ri,titatott sumirok csak egyszenien ,:nogy-r:mbernek" nevezt6k rlolna kirSlyukat, aki Ggyben fr;papluf<(papi fejedelem) is volt?

Hiszen a sumir kirSlv 
- az Istens6g nev6ben 6s mesbi-

zasSbol uralkodott, annak fcildi helytart6ja volt. K6s<jbb ma-
ga is Isten.

" 
Mi6rt.mond6jk tovSbbA az lkiratos sumir szcivegek, hogy

:r ,,kirilys6g az fr,gbill szilllt alh,,, ha az uralkod6 neir6ben e"r_
rc utalAs nincsen.

Sziiks6gesnek l6ttam ez6r,t, hogy ezt a forditdst, melyet
Iribb mint.egy 6v-szSzad,os gyakorlaL tett elfogadott6 __ fjir6l
Ioliilvizs€6ljam, ha pedig t6vesnek bizonyul, rigy felhivjam
;rz illet6kes 

- tudom6nyos kcircik figyelmtt ennei rektifikf-
lrisara 

- helyesbit6s6re.
Allitsuk p6rhuzamba az il-lu gal-Iu sz6t a,,lu-gal-ha', sz6-

r.11. Az-t tapasztaljuk, hogy a k6t kifejez6s csupdn a sz6kez_
rlii-,,i" hangz6ban ktil<inbijzik, 

- ameiy a ,,lu-!al-1u,, sz6n6l
r 'riir lekopott.

llyen v6ltoTfrsTs 
- vagyis a sz6kezdd ,,i,, Iekop6s6ra a

I



:gTir,nyelvben igen sok p61d5t alSlunk. Csak n6h6nyat em_
litek: Ige-bcil 

- 
ge; ib-bi-b6l 

- bi; i-ni-b6l _ ni: stb'.

- .. .914"2 kfnest szS,molnunk kell azzal, hogy a ,,1u,, az ,,il-
l-q"-b6l_ keletkezett, a. sz6kezd6 ,,i,, (il)_lekop=ds6vj1. M6r pe-
dig tudjuk, hogy e sz6nak a jelent6se: ES o"Cv Isten.

Az dsszetett sz6 m6sik tagja: gal (gal-lu). Jelent6se: szii-
Iet6s,.gyermek. (Hrozny) Ha ezt a jeieni6st elfogadjuk, akkor
nyilv6nval6, hogy 1-,,1u" jelent6se nem ember vagy t6ny, fra-
nem,.mint az ,,il-lu"-szitmaz6kai -..-' rg vagy Iste-n

Az ekiadottak alapj5n 
- tetjes joggal--- megAllapithat.

juk, h,ogy a sumir uralkod6nak 
- ,,il-lu:gal-Iu"-bdl szirmaz6

,,lu-gal-lu" elnevez6se 
- nem azt jelenti, hogy ,,nagyember".

hanem, hogy: _az rt,g (vq€y Isten) gyermbke. itrz r;sJinangban
6,11a sumir teokratikus Sllamrenddel, de a sumir gondokJd6s-
m6dda1 

- mentalit6ssal 
- is.

Most. pedig vegyiik szemiigyre a tdrgyalt sz6 magyar
vonatkozAsait.

Az il-lu-gal-lu-nak fejlesztett alakja a mai
szavunk.

Az ,,illu" sz.6 sumir vd,ltozata = eI-Iu.
_ A ,,gaI-lu" sz6 viltozata: kal-lu, majd illeszked6ssel: kel-
lu.

Fejlcid6se: il-lu-kal-lu 
- el-lu kel-lu 

- elii-keli.i _ majd
nyiltabb6 v6l6Lssal: el6-kel6.

Jelent6se m5r nem kirSly, hanem magas sziilet6sii, vagy
uralkod6i kiiriikhiiz tattoz6.
. -Nyelviinkben a_,,lugal" sz6t is megtaldljuk kirily (rex)
6rtelemben. Ez a sz6, a mostohfn kezelt 

- legr6gibb tjsrre-
friggti nyelvi eml6kiinkben: az 1046/47 6vb6l-sz6rmaz6 ..1.
Andrriskori im6ban', fordul e16 a kijvetkezd szijveg kiirnye-
zet6ben:

(Wutu) pek-kis lughala - sumirul:
peg-gi-iS lu-gal-la.
Jelent6se: (Watha) kir6lyi (lu-gal-ta) fdrir (peg-giiS).
Teh6t enn6l a sz6n6,I is meg6llapithatjuk, hogy a nyelv-

eml6kbeli ,,lugal" 6s a kciznyelvi ,,el6kel6;, szavuii 6kes ni-
zonyit6kai a sumir-magyar nyelvi 6s n6pi azonoss6gnak.

Onk6nt kinSlkozik, hogv ezen 6si jzavak utin-a k<jvet-
kezci pontban megvizsgAljuk a ma is haszn6latos kir6ly (rex)
szavunk eredet6t. 

b.
Gir-ra (vagy Ger-ra) il-lu = Eg (Isten) gyermeke.

Ez a mai ,,kirily" szavunk prototipusar. Az el6z6 (2. 6s 4.)

10

,,eI6kel6"

pontokban m5r mindk6t sz6val foglalkoztam.
Itt feltrinci, hogy a ,,Gir-ra" vagy ,,Ger-ra', el6tagnak sz6-

ke-zd{ ,,9"-je a 1zok5,st6l elt6rcien ,,IC'-vi v6ltozott 6Jitt meg-
rekedtr Egy6bk6nt ez a ,,g" alaphangz6 legregibb v6ltoz6sai,
illetve fejlcid6si formdja. A g - k fejl6d6s azonban 

- szerin-
tem - idegen, frileg akk6d hat6sra tcjrt6nt. Az dsi sumir nyelv
ugyanis a ISgy (zcjng6s) rnS.ssalhangz6kat kedvelte, ezzel ri.*-
ben az akk6d 6s mdrs s6mi. nyelvek az emfatikus (kem6ny)
m5ssalhangz6kat r6szesitett6k ekinyben. P6ldiul: Gal - kal;
ga-tu (aga-tu-b6l) 

- ka-tu; Gur - kur. stb.
A fen_ti_ sz6 fejlesztett alakja teh6t: kir6 vagy ,,ker6',.Az ,,il-lu" ut6tagn6l a sz6kezd6 ,,i,' magSnhangz6 leko-

pott, illetve it hangkies6s (elizi6) tcjrt6nt 
- ma1sfl teh6t: lu.

majd ,,1".
A k6t sz6 cisszet6tele: kirri-lu vagy ker6-lu. Mind a k6t

form6,t megtakl,ljuk egyik becses nyelveml6kiinkben: a Kij-
nigsbergi Tcjred6kben (kb. 1350) ilyk6ppen: ker6luknok 

-l<yr5lanak.

4 mai nyelviinkb-en a ,j<ir6ly', sz6 maradt fenn, amely
I 
- iy vSltoz6ssal a ,,kiral"-b6l szdrrnazott.

Bixczi G€za professzor szerint (Tih. At.) az I ._ lv v6l-
t.oz6s, m6r az clsmagyarban ismeretes volt.

A nyugati szlSv n6pek ezt a sumir sz6t ,,ktral', alakban
vett6k 5t, de nem bizonyos, hogy mi voltunk az Atad6k. (Le-
hettek az avarok is).

Megemlitem mig, h,ogl a ,,K6roly" ut6neviink, mely m6s
rryelveken: Karel, Karul, Karol, KarI6 6s Carolus alakokban
ismeretes, szint6n sumir eredetti. Itt azonban mdr nem a gir
(ger) alapsz6, hanem annak alakpSrja: gar 

- kar, az ,jl"
rrt6taqnak pedig ,,e1", ,,u1" variS:nsa ..iiin tekintetbe.
. Egy.es kutat6k tf6lgg tiirt6n6szek) szerint, Nagy K6roly

rrtimet-r6mai cs6szSr ,,Carolus" neve 
- ,,kirilyt,,, uraikod6t

i olentett.

6.

l)u-an-na vagy Du-mu-an = azfrg gyermeke.

Du vagy du-mu - gyermek, gyerrneke;
An: Eg; An-na = azEg.
A sumir nyelv 6pprisy mint a mai magyar 

- a birtokos
,.r;ctct (genitivus) nem mindig tiinteti fel. pl. Egnek gyerme-
lir' - ltg gyermeke;

Du-mu an-na - Du-mu-an. Az 6si sumir kir6lvnevek

11



kiizt szerepel:
En-me-en-du-an-na : Az Uralkod6: az Eg urinak gyer-

meke.
Az An-Anu vaLtozatai:,,Enu" 6s ,,IJnu". igy a cimsz6nak

tobb viltozata van, de mindegyiknek megvan a magyar meg-
feleklje.

Du-mu-unu 
- 

Domony kilzs6gn6v,
De-me-enu 

- 
Dem6nv csal6dn6v.

Di-mi-ene -- Dim6nv csal5dn6v.
Du-ma-an 

- 
Dom6irv csal5dn6v.

A Dcjmcitrjr 
- 

Demeter 
- 

magyar csaiAdi 6s ut6n6v
ugyancsak sum.ir eredetu. Ezt a nevet 

- bizonvfira a s6mi n6-
pek kcizvetit6s6vel 

- 
az ind6-eur6pai n6pek iJ 5tvett6k.

Du-mu vagy De-me - gyermek.
Te-er (din-gir-b5l) : teremt6 (Isten). Forditfsa: Terem-

td gyermeke.
M6g meg kell eml6kezni az An-du 6s Unu-du szavakr6l,

ame)yek inverzi6val j6ttek l6tre a cimszavakb6l. Jelent6siik
ugyanaz. Az elsrit megtal5ljuk a Garam ment6n: And 

- 
Ar-

pSdkori puszta nev6ben, az ut6bbi pedig azonos a tcjrt6nelem-
b61 ismert: 6nod helys6gn6vvel.

V6lem6nyem szerint a jelen tanulm6nvomban emlitett
fcildrajzi nevek javar6szt 

- 
szem6ly esetleg m6lt6sag nevek

voltak 
- 

tcirzs 6s nemzets6gf6k ngysi 
- 

atin 
- 

sii6t ne-
viikkel is kivS.ntak biztositani szalldsteriileti.iket, s annak h6-
borittatlan birtokl6s5t.

7.

Gal-an-na vagy kal-an : Eg gyermeke.

Mindk6t sz6va1 rnlr az el5z6 pontokban foglalkoztam.
A sumir,,kirSlylistiikban":

En-me-en gal-an-na : Uralkod6: az filg ur6nak gyermeke, ki-
r6lyn6v szerepel.

A cimsz6 variSnsai: Kal-an (Kal-an-na); Kul-un (KuI-
unu) 6s KeL-en (Kel-enu).

A cimsz6hoz legkdzelebb 5,11:

GalSinta v6ios neve! Gal-an-du-a 
- 

Gal-an-tu-a maid Gal6n-
ta. Jelent6se: Az Eg fi6nak gyermeke.

TovSbbi magyar vonatkozS,sok:
A mSsodik cimsz6: Kal-an azonos a Kal6n honfoslal6

nemzets6g magyar nev6vel.
Kdlna (Nagy 6s Kis) kcizs6gneviink a sumir ,,kal-an-na"-b6l
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szarmazTk.-- lungkies6ssel (elizi6val). A Kul_un v|"ltozainvelveml6keinkben (1055. Tih. Ar.) iatinosan, mint Curun(Kulun).szere_pel. Ez kisebb t6 vagy praedium. Nyil"d;;L,
irogy ez is a ,,Kal6n" nemzets6g ,rIit6it""tilet6hez "va$i; bi;_tok5hoz tartozott.
. 4 $ul-un ,,emesal" form6j6t megtalAljuk a magyar Ke-k.n nevben (Kel-enu).

F6v6,rosunk Budapest egyik v6rosr6sze: Kelen_fold. Ittrneg megemlitem, hggy Mqht& Ede (magyar) professzor ku-lat6sa szerint (Babilonia_ 
.6s -Assziria, e"ptst.; \lpp", -"aro,

neve azonos a bibliai ,,K61n6,' nev6vel. Megjegyii', hogy ezi'l<iratosan Kul-unu.

B.

f hi-Ilu ** 6kiratosan: Ib-bi il-lu = az Bg (Isten) fia.
A sumir birodalom legutols6 kir6ty6nak neve: Ib-bi_il_lu

Ztr-en (Sin).

...A2. elscj_p.ontban_emlitettem, hogy Nippur volt a sumir
'rrllSs 6s kultriritis 61et kcizpontja. ITi voti az ,,E-kur,, ,r"rr'1r'rnplom,.amely kozponti szent6ly volt. Itt k6pezt6kki a su_rrrir,papokat 6s irnokokat magasabb szinten,^ igy val6s6gosIt'rl6giai fciiskola volt; a sumirik nemzeti isten6nek: a leie-
iri6q urSnak, Enliln^k a fcikultuszhelye _ ezirt a v6rost ,,En-lil-l<i"-nek is ncvezt6k

Itt vette 5,t a sumir birodalom kir6lya, _ mint Enlil is_
Ir.rr fcjldi k6pvisel6je 

- 
bonyolult szertartisok kiiz6tt, _ azr:;lcrns6s uralomra val6 megbizat6s6t. Ez alkalommal En_lilr;lrrrr f5papja 

- 
az uralkod6t: ,,n6ven nevezte',. Ez sumirulriy hangzott: ,,pad-da-mu" vagv ,.pata_mu".

sumir fcild<jn lelegitim uralkod6, tehft csak az r.ehetett,
;rli.iI ily szertartS:son,,n6ven neveztek". Ezdrt az uralkod5 ci.
rrrt': Pata-mtt-en-zi, rcividen: pat-e-zi vagy misk6nt: pata_mu-
,'rtr"-zi (igi-zi : Nevezett kegyes (igaz) fir.

Flz ut6bbi kifeiez6st megtal6ljuk a ,,Tihanyi Ap6ts6g
,\ l;rlrit6level6nek (10bb),,m-?g-ygr iz6rv6nyai" k<;zrittj ityenl,llrn.iiban: ,,Putu mu ege-ze,t (V. 6. pata mu-ege_zi). Az izo_
'|():isirrr a k6t szciveg kciziitt a laikus el6tt is nyifvd,nval6! Erre
, ':r- hkc.nt-1nar a pdrrizsi orientalista kongresjzusra (1923) k6_.,rrll clriadSsomban is 

- 
b6tor voltam-" sumirol.6guroi. t;-,r,t.lrnct felhivni.

IVlindebb<jl a tanuls6g a kijvetkez6:
l.) Nyelviink <isi 6s mai (nyelveml6ki) formija kciz<jtti
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hatalmas idcit6,vols6g - a bonyolult sumir nyelvi saj6toss6-
gok 6s a nyelvtcirt6net ismeret6ben - Sthidalhat6.

2.) ArpSd 6s ut6dai a fejedelmi sz6kben, a r6m. kat. ki-
r5,lys6g megalapitSs6ig (1000) hiven betartottSk - az <jsi -tcibbezer6ves 

- kultikus hagyom6rnyokat. Srjt mi tdbb - az
Arp{"dhSzi 

- r6m. kat. kirS,lyok alatt is ,,kis6rtenek" 6s
egyirttal, a sumir-magyar azonossdrg mellett bizonyitanak - a
megmaradt <isi hagyom6nyok. lgy az,,aranybulla" pecs6tj6n,
II. Andr5s kir5.ly 

- feje mellett jobbr6l a ,,dingirt" (Istent)
jelent6 

- sumil nyolcigri csillag, balr6l pedig a ho dsarl6
l6that6, ami a sumir cisi k6pir6sban 

- egyiittesen - Hold-
istent (Din-gir; Zu-en vagy Na-an-na-ar) jelentette.

Ennek pedig az az 6szszeni magyarhzata, hogy a sumir
birodalom UR-i III. (utols6) dinasztiSi6,nak kir6lyai, m5r a
Holdisten megbiz6s6b6l 6s fcjldi k6pviiel6jek6nt uralkodtak.
A k6sei ut6dok - a judai-kereszt6ny 

- magyar kirS-
Iyaink 

- ssysl kiv6ntSk a tr6nhoz val6 jogosults6gukat 6s
legitim voltukat - az 6si jogalap szerint is 

- igazolni.
3.) A sumir-magyar azonoss6g t6tele teh6t nem tudo-

mS.nytalan 6s nem az ttbrt,ndvil5gba tartoz6 val6tlans6g, mint
ahogy az ri-i kutatS,si eredm6nyekt6l mereven elzhrkaz6 6s a
r6gi t6ves dogmSkhoz gcircsiisen ragaszkod6 egyes tud6sok
v6lik, hanem a tirgyi igazsSgon alapul6: szent 6s ragyog6
valisSg, rnelyet m6r v6ka ali rejteni nem lehet, mert az na-
pot k6r rnagdnak.

4.) V6giil - tapasztalati t6nyk6nt, mint iegf<ibb tanuls6-
got leszcigezhetjiik, hogy a sumir nyelv kell6 ismerete n6lkiil

- nyelveml6keinket vizsg6lni, avagy szavaink eredet6t ku-
tatni (etimol6giz6lni) annyi, mint a kics6pelt - vizes - 

ga-
bonaszemet - lap6,t helyett - vasvilld,val forgatni.

Ezek ut6n t6rji.ink lrrJa*., 
-,,r0-0, 

il-lu', cimszavunkra.
Nippurban a sumirok ,,szent v5ros6ban" 

- 
(uru-zag,

uru-azag-ga) volt az Enlil istennek szentelt: ,,E-Bel" vagyis
az ,,{Jr hhza" (temploma). Dd.vid Antal, kiv6l6 tud6sunk sze-
rint a sumirok nemzeti isten6nek 

- En-lil-nek: ,,BeI" (Belu)
- tir, uralkod6 volt a n6p 5ltal legink6bb haszn6lt cime.

A ,,86I" n6v egy6bk6nt az,,ibi-i1u"-b6I szS,rmazik 
- az

,,1" kezd6 sz5 lekopiisSval. Fejl6d6se: Bi-ilu - Be-elu - Be-
el 

- 86l. Igen sok magyar hely -- illetve f<ildrajzi n6v 6rzi
a sumirok nemzeti isten6nek ezt az 6si nev6t. Nevezetesn:
Bakony-861, Ipolyb6l, P61i-fiild, Als6 6s Fels6 P6l, stb. Ide
sorolhat6 m6g Csepel sziget 6s kiizs6g neve is:

L4

Si-ibi-il 
- Se-ebe-el 

- Se-epe_el _ Csepel. Jelent6se: Ke_
{{fl ly"gv{6nyes) 9r, A si vigy se sz5 

"'r.g_t6r-riiriJiu.::._,:i:::^:: ]:lJ":, trszta. kegyes, stb. Tcirt6netmiink. hagyo_Inanyarnk sze'nt csepel szigete volt a honfograro Arp6d''fe-
.j edelem rezidencidja.

.Itl Tug kell emlitenem egy tcjrt6neti szernpontb6l jelen_
t.tjs kutat5si eredm6nyemet.

A r6mai kori t6rk6pek szerint a Balaton t6 neve: pels6
volt. Ennek sumir megfelel6je: Bei-Su(g) majd Fel_s".'f"""f.
.iclent6se: 86l mocsara,largi zsigmon"cr *"gy"* ori""t"iiri.,
r-r000 6v tSvlatSb6l .(1942\ cimii klnyvr5ben -rir"S"rrrliii'l-i"g
(iu) sz6t,-melyneE jelent6se: -o"r*ri, viz. Es;Gt; ; ;r-laton a r6mai uralom idej6n m6g mocsaras, ldpos a, 

"aa* "i"volt.

, 
Lesztigezhetjtik teh6t azt a - kiiicincisen 6stcirt6neti szem-

t)()ntbol rgen fontos t6nyt, !ogy_" sumir etnikumu n6pek, il_
l:I: tl_1ry*p:Tto5, nemcsak -a" Duna-Tis za rnent6n, d; ; 'ur-
rrro_n Kornyeken (vagyis pannonidban) is _ m6r a r6mairrralom alatt, de el<itte is 

- 
jelen vortak! Gondolok itiliro-:;orban a: Zaurornatikra (szaimatdkra). Ez an6pn6v *_ir"f ,Z'-uru-ma-ta! Jelent6se: szent viros fcildjArr;f iafO. A;;i;ir,

Za(g) s.1'11, v]gy.uru..zag.: szent varos; ma ima-da-b6l) : 1614.l:r ,,=. 16I, 16l, tol, t(jl. Az im6nt emlitettem, hogy . .r-i-t
, zcnt..varos3,..,Nipqu1" volt. Igy a szarmatdk, iiietv. 

"a"raOl,rlzsiik 
- Nippur fiaib6l regru1616dott, teh6t sumir volt.-'E n6pn6v a Tihanyi Ap6tsag Alapit6level6ben (105b),trtint-magyar sz6rvdny igy s2erepJt: ,,k6ku zarma,,. S"*irufliu-uku 
- za-ar-rna : SZent v6rbs fOidj6net< izsg_ur;;;-_z;r-ar-ma) kegyes (ku) n6pe (ugu * uku).

_A ,,Be-el" n6v a sumir 6szit<i dialektusban _ m6lv hang-r.rrrlri vS,ltozattal szerepel: ,,Ba-aI". fgy vett6k 6t 6s tiaszn6t-
lrrl< a s6mi n6pek is.

_ Nyelveml6kiinkben (,Tih. At. 1055) a Balaton t6 neve:It:rlatin vagy Bolatin.
.. Jlt megint munkatarsa Badiny professzorra _-

I'r'll hivatkoznom, aki e sz6 megfejt6s6t a kriveikezokben adia;
"..tin" sumirul ,,6:let,r, a sz6 jelent6se: 861 6tete. Va-lyrs;rz ,,llLET VtrZE,'. Az ,,6let viz6n6k" miszt6rium6t sririteii6t<lrr' ;1 5s6lfs akkddok abba a szavakba, amit a sumir 

-+Ilf;:
,.lr'1. forditS.sak6nt haszn6lnak igy:,,BALATIJ,,.<<
, ,. 

nr,dgkes, 
.h.g9y.fgyanezen n5ielveml6kben El6l (86l) neve('r',r{)roul egy kozszoban is. ,,Baluuana,, sumirul: Balu_hu_a-na.z\rr;rlizis: hu (gu-ga-b6l) genitivus eset. ,,a" (an fretyett; 8,
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cive; na -,- k6!. pqlflit6sa: B6lnak a ktjve (861 kdve). Ez a ma
is haszn6.lt ,,hilvAmy" szavunk eredete.

Az Arp6d-korban igen gyakori volt a B6la szem6lyn6v.
Tribb ArpS.dh6zi kir6lyunk viselte. Okleveleinkbcil a Bela
(1092) 6s Bella) (7221) form6kat ismerjiik. Tobb nyelv6sziink
foglalkozott e n6v eredet6vel. N6met Gyula professzor, tur-
kol6gus 

- 
e neviinket a tcjrrjk ,,bojla" szem6ly 6s m61t6s5g-

nevbcil szSrmaztatja. A k6t n6v k<jzritt val6ban van kapcsolat.
Dc mig a magvar .,B6la" etjmonia a sumir: ,,ib-bi-il-la" (a
sz6kezdri ,,i" lekopSsa mellett) fejkid6si vonala egyenes: Bi-
il-la 

- 
Be-ella 

- 
Bella 

- 
majd B61a (A dupla ,,1" a sumir

6kir6,sb6l ered); a torcjk ,,bojla" m6r 5tv6tel eredm6nye. Az
rltad6k val6szinrileg a sumir 6szaki diaelktust haszn5,l6 bese-
nycik, akik szint6n, amint l6tni fogiuk 

- 
a sumir etnikum-

hoz tafioztak. Munk6csi BernS:t magvar nyelv6sz kutat6sa
szerint az alti1i (keleti) 6s urali n6peknek 

- 
a kultrirSban

cismestere: a sumir n6p volt.
Az ,,ibi-ilu" kifejez6snek 

- 
egy k6t teljesebb alakja is

fennmaradt fcjldraizi neviinkben (ahol a kezdrj hangz6 nem
kopott le) nevezetesen: ,,Epii[" kiizs6g 6s az ,,Ipoly" foly6 ne-
ve. Az el<ibbi fejl<id5se: Ib-il 

- 
Eb-el -- Ep-el 

- 
majd Epiil

(n6piesen: Epoly vagy Ep6). Ez tulajdonk6ppen: Ibiilu Zu-en
(Sin) a sumir birodalom utols6 kir6lya nev6nek elsd r6sze.
Az azonossSgot igazolja, hogy Esztergom megye monografiS,-
ja szerint a 77" szdzadig a kdzs6g neve: ,,Eb-sz6ny" volt, ami
a kirdly rcjviditett nev6b61: Ih-Zu-en ered. Az Eh-sz6ny n6v
azonban fennmaradt Tokod kiizs6ghez tartoz6: Eb-szriny b5-
nya-telepben.

Az Ipoly foly6 kor6bbi neve: Ipel, a szloviikok fgy vet-
ftk et s ma is ezt hasznillj6k. Ez szint6n az lbiil-bril sz6rma-
zik. Az,,il"-nek volt egy ,,uI" alakja is, igy az lp-ul 

- 
Ipol -Ipoly fejkldis 

- 
szerintem 

- 
elfogadhat6. De lehets6ges,

hogv az eredeti elnevez6se ID-IB-UL volt, ahol az ID deter-
min6ns el5rag viznevek ekjtt 6s ,,d" lekop6ssal I-IB-UL :
IPOLY.

Erdekess6gk6nt megemlitem, hogy a szomsz6dos ,,Ga-
ram" fo1y6 r6mai kori neve ,,Granus", n6met neve pedig
,,Gran" volt. Ha helves az a feltev6sem, hogy itt hangkies6s
(elizi6) tcjrt6nt 6s eredeti neve Garan; akkor ez a sumir ,,Gar-
an"-ra megy vissza 6s sz6szerinti jelent6se: ugyanaz, mint az
Ipoly foly6nak vagyis ,,Eg gyermeke". Hogy aztin ez Istent,
kir61yt, vagy urat jelentett-e, pontosan megS,llapitani ma m5r
nem tudjuk. V6giil m6g meg kell emlitenem a t6rgyalt lb-il 

-
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iifh-el. lrly?k ,,u,' b-etlis, tehd,t ,,eme_ku', nyelvjdr6sbeli v6l-lczat6.1:._Ub-uI, mely ugy..r"r"ii urat, uraikoaot ;.1""1.' n"inegial6lhat6 az cisi -Jgyar szem6lynevek k<jzcjtf _ *irrtllbutr, 
- b6r ritkabbarr, d-e ma is has'zn6latos n6v.

9.

Ib-tru ib-ba 
- Iti-ibi : Az Eg (Isten) fia).

, ,Ff tulajdonkeppen az elcjz6 (8.) pontban tdrgvalt ..Ib_bir r_r Kuetezesnek _ a sumirban szokd,sos megtorditasi (irr_ricrzi6). JelentSse is ugyanaz.

,A cimszonak.persze tcjbb villtozata is van, ami friles ma_j'rnnangzo vattozason alapszikl Ezeket a vd,ltozasokat m"esta_l.ljuk egyr6szt a r^agyar nyelvemt6kekb";, J;-;";;;Zi:?"e,Iiildra'izi nevekben is. 
-

rsmeretes a magyar triri6neremb6r, illetve kr6nikdkb6r:1,,:tg.di. ma_gvai vezei, valamint a r6la elnevezett _ 
"n"iL.ill6steriirlei: Lebedia neve. Ennef. 3r"1uXj" fi.ttotir""%r,

I li itri-di-a" 
-_ 

a2,,i,,. \22!o-h11r1z6 t"t;G;;;"ii-;;:ibi;j:.,
rrraid Le-ebe-di-a s v6qiil,Lebedi."Itt a , Le_ebii i"U *O ;"1""_Iose..ugyanaz, mint..a-g6t-rek _ vagyis ur, uralkodO "V*10_
ziniileg ez is: En-ril nemzeti istenr?- utal. Jerentei" t"rrd't7 Y, fia (gyermeke). Ez nemcsak szemely _ a" -AfiJ.#_r'.'v is volt - eoorigy mint a pilis esl Fulur, -"fy'""""i[EfIi,,scibb kijkin foglal"(ozok

, A ,,Liry.p?]' .n".1.y:9g"6v - az ,,i,, kezdci hangz6lekop6sd,-r,tl az_,,I'-li ib-ba"-b6l sz6rmazott',. Itt is l6th;t:;k,;^"i;;,
;).: Yigl:li lgldlgi:i."9vek trilnvom6r6szt 

-'rui"aiy ali'ir-ro"agneveKbol tottek Ietre.
A.Tihanvi ApStsdg Alapit6level6nek (1055) magyar sz6r_vilnyai kozott 

- t6bb oly lcildrajzi nevet talilunfi,' ;"1"'", irnsz5b6l veszi eredet6t."Ityenek: 1.) Lupa, lj--itpji,"S.l
t )lriphel.

Ad. l-) 3f -.,Lyna" szerintem azonos erecletii a ..Lippa,,rrr'tvnevvel. It-lu ib-ba _ Lu_iba _ Lu_ba _ Lupa.'nra3l"i
' ; .,,.'l.l-..ro1?t]1i1, ::L6p?,' kcizs6gn6vver. Ezt " ril;;;;;iv,rr;rl).lan 

- Iehetsegesnek tartom.
. 4d -?] A ,,I,opdi,'njv halastavat jelcil. A n6v szerintem,r .,l,cbedi" 

- n6vnek_egy besenyd vagv hun vhlto)"t.. A-;;val6szinuleg 
- valailelvik beseny?vez6rnek _rhE;t"d_

" '. 
lrcz tartozott. Bdrczi Geza profesJzor szerint kirdrlvi bir-r,,li.volt, azonban ez nem z6rjaki, hogy l{es5bf 6;;;;jt;k;,

\ 1,;i lsrig tulajdonaba.
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