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, turkol6gus
e neviinket a tcjrrjk ,,bojla" szem6ly 6s m61t6s5gnevbcil 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: Biil-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 besenycik, akik szint6n, amint l6tni fogiuk
a sumir etnikum- nyelv6sz kutat6sa
hoz tafioztak. Munk6csi BernS:t magvar
szerint az alti1i (keleti) 6s urali n6peknek
a kultrirSban
cismestere: a sumir n6p volt.
Az ,,ibi-ilu" kifejez6snek
egy k6t teljesebb alakja is
- (ahol a kezdrj hangz6 nem
fennmaradt fcjldraizi neviinkben
kopott le) nevezetesen: ,,Epii[" kiizs6g 6s az ,,Ipoly" foly6 neve. Az el<ibbi fejl<id5se: Ib-il
Eb-el
majd Epiil
-- Ep-el -Ibiilu
- tulajdonk6ppen:
(n6piesen: Epoly vagy Ep6). Ez
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 b5nya-telepben.

Az Ipoly foly6 kor6bbi neve: Ipel, a szloviikok fgy vet-

ftk et s ma is ezt hasznillj6k. Ez szint6n az lbiil-bril sz6rmazik. 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 determin6ns el5rag viznevek ekjtt 6s ,,d" lekop6ssal I-IB-UL :

IPOLY.
Erdekess6gk6nt megemlitem, hogy a szomsz6dos ,,Garam" 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 ,,Garan"-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

-

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 _ *irrt
llbutr,
b6r ritkabbarr,
d-e ma is has'zn6latos n6v.

-

9.

Ib-tru ib-ba

Iti-ibi

:

Az Eg (Isten) fia).
tulajdonkeppen az elcjz6 (8.) pontban tdrgvalt
, ,FfKuetezesnek _ a sumirban
..Ib_bi
r r_r
szokd,sos megtorditasi (irr_
ricrzi6). JelentSse is ugyanaz.
tcjbb villtozata is van, ami friles ma_
,A cimszonak.persze
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 _
.ill6steriirlei: Lebedia neve. Ennef. 3r"1uXj"
"n"iL
fi.ttotir""%r,
I li itri-di-a"
a2,,i,,. \22!o-h11r1z6 t"t;G;;;"ii-;;:ibi;j:.,
-_ s v6qiil,Lebedi."Itt a , Le_ebii i"U *O
rrraid Le-ebe-di-a
;"1""_
Iose..ugyanaz, mint..a-g6t-rek _ vagyis
ur, uralkodO "V*10_
ziniileg ez is: En-ril nemzeti istenr?- utal. Jerentei"
t7 Y, fia (gyermeke). Ez nemcsak szemely _ a" t"rrd'
-AfiJ.#_
r'.'v is volt
eoorigy mint a pilis esl Fulur,

-"fy'""""i[Ef

- foglal"(ozok
kijkin

Ii,,scibb

A

-

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

az

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

" ril;;;;;iv
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Ad. 3.) Olup-hel. Az ,,Olup" sz6, az e1626 pontban (8.)
emlitett Ub-ul n6v forditott v6.ltozata: ,,IJl-ub
UI-up
- A ,,hel"
Olup. Ez k6sribb ,,Alap" lett). Jelent6se: fr, uralkod6.
sz6 tulajdonk6ppen k6t sz6b6l tevridik 6ssze: ge-gi (ke-ki) =
frild, hely; lu (li, aL) = 5,, iiv6 (Halevy szerint); ez teh6t a:
he-li-e rcjvidft6se. Jelent6se: Ur fiildje.
A sumirok gyakran vett6k fel szem6lyn6vk6nt * mint
yalsmslyik isteniiknek a nev6t, kiben
ov6 6s v6dcinevet
- Ha megvizsgS,ljuk a Ke-etel *- Kulegtiibb bizalmuk volt.
utul : Kegyes Piisztor; a honfoglalSsban r6szt vett hun vez6r fi6,nak: ,,Oluptalma"-nak a nev6t
ugyanezt tapasztaljuk. Olup (Il-ib) jelent6se: irr (69 fia), Tal-ma:
Da1-mah-b61=
f6nyes, magasztos. ForditSsa teh5,t: f6nyes, magasztos
pedig En-lil isten cime.

{r.

Ez

10.

Il-le-en-ti = Eg ur6nak gyermeke.
Az un, en, an = urat (tekint6t) jelent. A ,,tu" vagy ti (te)
(a ,,du" vagy ,,di" sz6 fejiem6nye.) Jelent6se: gyermek.
Mindk6t cimsz6n6l a kezdri sz6 kekopott.
Lu-gn-tu
6lya5sl3: Lo-on-to.
Ez anozos-a Hont megyei Lont6 kiizs6g nev6vel.
Ennek ,,eme-sal" vSltozata: Le-en-ti (vagy ,,te"), ami viszont azonos a Zala megyei: Lenti kcjzs6g nev6vel.
A Le-en-ti Le-en-te: a Levente szem6lyn6v prototi- = Lov6sz szavunkkal.)
pusa. (V" ij. Luazu
Konstantinosz gciriig csdszdr
Birodalom Korm6ny- ,,1 hogy Arp6d fejedez5"sir6l" irt forrSsmunk6ban feljegyezte,
lem legidrisebb fia ,,Li-oun-ti-ka" volt, ami sumirul ugyancsak lekop6ssal: Li-un-ti-ga. Megjegyzem: a ga
ka
birtokjel. Ez a ,,Levente" szavunk 6sform6ja. -

trl-lu-un-tu-

-

11.

Bas-an : Eg gyermeke.
Analizis: g,g-ss
Pe-es
Pes 6s alakpSrja Ba-as Pa-as
kciziisiil6s,
szaporod6s, de nemzetPas. Jelent6se: nemz6s,
-tet vagyis gyermeket is jelent.
-Enu-unu, an vagy in = Eg 6s Egisten. ,,Els6 tekintetre
azonos
megSllapithatjuk, hogy a ,,Bes-enu" cfmsz6
- n6pn6vvel.
-a magyar nyelvben ma is hasznilatos
,,beseny6"
Bes-enu

-

pa5-qnq

Sz6,mos helys6gn6v
1B

cjriikiti meg neviiket _. kildnijsen

ijssze-

1

e

telekben. Igy Zsitv a-beseny6, M6ria_besny6, Bars_bese,
Be_

scnyci-telek, stb.

Helyes teh6.t az a_fe1tev6sem, hogy a sumir birodalom
ut6,n (2016. Kr. e.) Oii tOf"Cf;iif<ut-_ ki;"il_;._
rl.vobb id<ikcizcikben
odahagy6 sumirok
It6nt tagoz6dtak 6s ezek
- mint"iiilcin
- "arorzrr;;;"n6pcsoportot,,,'aiJ-rrolrek jelentek .meg A.zsia (Kciz6p_Azsia)^ triri6neti'rri,t"aa".
Kutatasaim szerint _ a_ b6senycik magja:
f"in'iGnt
varcsdllambeli sumirok voltak. (V. 5. Eszeny kcizs6g
"z nev6vel,
rncly beseny<i alapitfs).
A sumir birodalom utols6 kird,lya ,,Ibi_ilu_Sin,, 6kiratos
I.r'elez6se
Nu-m.usda, kazali-",.,-li-rr"t, furrn-"""atl-ii,rrnusda level6bSl
kitiinik, hogy Isin katonai p"."""r"or."ii.aki nem volt ,,sumiih"g" _ kirali'ta];;;i;r""_
'i-[trra,
,,:lL
Fgtlr - 6s a v6ros6llam ,ru,rZt i* pas_uiru_ra v6ttozt-itra.
tltil-Pas-Unu).
ri:s.szeomlSrsa

A Fas-unu n6v 6szaki vlltozata a d6li ,,Bes-enu,, n6vnek.
fennmaradt _ pozso"t ;6;;.-";""U"ri'f*",
,,._
,f'z_a,n6v
rirallSlava
)Alakul6sa: pas-unu *- pus*uru _ pus-un _ p65sn _

I'lrzsony.

Ez a vSros tehiit beseny6 alapit6s!

A Basan n6vbrjl szlrmazik a Boss6ny
:;i'gnevek,

6s Bacs6ny hely_
Bazin neve pedig Bas-in_b61.
Egy6bk6nt a beseny<ikdt a tcjrt6neti forr6sok
lriizri neveken emlitik.-igy,,Biss"r,rrii (r6mai), igen ktilcin_
.lp""r""Zn,,
l':rczin,.k,
teljesen,,paczinakita',. E; ;6oti ;;;'iffi,
.vagy
I'rrs-rn-a-ki-ta
az_ Eg^gyg1meke (pas_in_a)
vatO
liita v- g6-ta). -V.ri. Tur-Sa.1-_ryi,fu, lihyssa_getafiildj6rft
nevekkeli)A
(ki-ta)
i:i:-{a
6s rna-ta v6gzcid6sri
-n6pr.eiet, irelyeket " ,,rrf.f_
l;r" n6v€D- (sig-gi-ta_:
fdldr6l
val6i fogLil;k ;il;'"
_f6nyes
lrirt6n6szek
mind Mezopot6mia _ kozelebf,r6l ,"^i. fOfA
r''r('mUIalnak.
Strabo szerint a getak azonos nyelvet besz6ltek a
daku_
'.z,,kkal (v. ri. A Herodotos altal emlitett
skyt6,k: a"f,af.""eo_
,,,1.,,1]::tll_y1l.r Ugyancsak Strabo krizti: (Srrat"t
Vfii. o. jiOli
'\('rus_uarus, romar csaszer
id6szamitdsunk kezdet6n _ a
r:r'rfk kciziil 50.000 embert -atterepitctf Tr6ci5ba. Ha hervt.rl',,
::;r

Svidas Je-xiccgrafusnak (10-11. rrar"at ;;;;"s6il;;i;_
-6%;;;;;;
Ir6gy
a d6kokat
k:s6bb. _.paczinakittilk
.

- erfogadhat6lszakonyi vajk rstv6n"t.;rakkor
l.rrcsznek (Cieveland) az ihipot6zise, hogv
a mai bosnv6kok
;rz ittelepitett
g6ta __ d6kbknak i""jOi"i ?B;;_t;:;jktj*'
rr''li.,, nevezt6k,

-
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Erdekes, hogy a d6,kok f6v6rosdLnak neve is vitathatatlanul sumir n6v : Sarmi z-egetuza. Sumirul : Za-ar -rni-is-ege-tuh-

Megjegyzem, hogy a di-zi vagy du_zi _ azonos Du_rnu-zi
agy Di-nri-zi sumir iavasz (terrieszet; isten nevevel, iev
a
,f isza" foly6 r6mai kori: Ti-zi-a n.u.'^.rt j"r""1i, ir;;;"S.r_
inuzi _vagy Dirarizi - (tavasz isten) folyola.
Visszat6rve a besenyciklu
; foriasok
^^"g kell_emlitenem, hogy
r'z[.a testveinep_et
a tcirteneti
Avakran'".klr_
gar" n6ven emlitik.- Ez pedig azonos, ilretve ri6r.vrr""!;1,"a,;
,'szaki vLltozata a sumiiok legrisibb nop"""e"ur.i
-i;;."
vagy ke-en-ger-nek, aminek jelentese:- Ki_en "-i.i-i"-st,
r

A Za-ar-mi-is
Sarmis n6pnlv. Az e15bb emlitett ..Zar- tobbesszama.
ma'' lsarmata) nevnek
Ege-tuh vagy ngi-tuh : ur, ura1kod6.
Za vagy ia (5ag-krril) : f6nyes, tiszta, kegyes.
Forditiisa tehdt A zarmdk (szarmatiik) kegyes ura (vagyis
fejedeiem.)

Itt k6t eset lehets6ges 6s pedig: 1.) a ddLk f6v5rosa szarrnata alapit6s, vagy 2.) a dikok maguk is szarmata
vagvis
- tettSk
sumir n6pcsoport voltak 6s a ,,d6kus" nevet a r6maiak
ismertt6. Ez ut6bbi feltev6st t6masztj6k a16"
a d6k v6:rosok
ysls-mint a kir6lyok nevei (Deczeb5l, Birabissta).
- FeI kell hivnom itt a figyelmet a kovetkezSkre: Hajdir
Peter professzor ,,A finnugor n6pek 6s nyelvek" (1962 Bpest.)
cimu munk6.jSban foglalkozik a Volgamenti f6lmili6s ,,csererarisz" vagy ,,mari" n6ppe1. Leszogezi, hogy a kaz|r forr5sok e n5p nev6t ,,Sarmis" alakban emlitik, a volgai bolg6rok
ut6dai: a csuvaszok pedig ,,sarmys" n6ven nevezik.
Val6szinri tehiit, hogy e szarrnata-d5"k n6p tiirecl6kei
a i6maiak d6kirt6 hadjirata e16I 6szakra, majd. keletre hirz6dtak a Volga mell6, ahol nyelviiket felcser6lt6k, ugyanis
ma m6,r finnugorok. Ha azonban behat6an megvizsgitnSnk
n6pi sajStossigait (6letrn6d, szok6s, mrivelts6g, zene, stb.) bizonyhra l6nyeges elt6r6st tal5ln5nk a tcjbbi finnugor n6pek6t6l.
A mSsik
vagyis a ,,mari" n6pnevet, meg6rcikiti a Ma- Ez a r6mai-kori
ros foly6 neve.
t6rk5peken: Marisia vagy
Marizia.
A ,,Mari" n6pn6v sumirul: Ma-ari. Ez azonos a mai ,,Mahgar" n6pneviinkkel. Jelent6se: a Magasztos (isten) gyermeke.
Mig a mi n6pneviink cjsi sumir, addig a ,,ma-ari" n6v mdr k6s6bbi
akk6dos forma. A Maris €s Marus (Maros) foly6n6vn61 - az is, us v6gz6d6s tcjbbes jel. Az ,,a" pedig sumirban,
vizei- jelent.
Kutat6som helyes ir6ny6nak al6thmaszt6s6ra m6g Deczeh6l, d5k kirSly nev6t fogom elemezni.
Sumirul: Di-zi-ba-al
Di, du vagy de : gyermek, zi (zig-b(5l) = f6nyes, tiszta,
de igaz is. Ba-ai vagy Be-el, a sumir nemzeti isten: En-lil 61tal6.nosan haszndlt cirne = ..irr".
Forditdsa: Az (Jr f6nyes gyermeke.

e"_Xii

gvermeke.

Sz. p. Tolsztov szovjet archeol6gus ,,6si
l.og{
(,,"^j19",T"1t
Irorezm" cimri
mriv6ben, nyomat6kosan hangsirlyozi"; il;gy
ir kasgari Mahmud szerint a hesenytik, (akikrrii
-6r-"rout- lirnutattam, hogv sumir e.redetri nep-voitj ugyanazt
,,ur*f,ui_

tiirk". nviivet besz6rtek, a;li ; vorgi-rneiiZri",uliGirir..
Ilz az archaikus tiirknek nevezett nyelv" t"f"ja""f.Zp;Z;;,

tr,us

iisi surnir nyelv volt.

12.

Ili-ir-ib-bi-ke vagy Di-ir-ib-bi_es = Teremt6 (isten) fiai.
A ,,clingir" sz6 6s d-eterminativum jelent6s6vel m6r
tcjbb
ta_
-aiiui"
ullalVoaban foglalko zt"am. E
sumirol6gur"f.
lran fsten (Deus) sz6val forditjik."r6t ^
A din
tin: 6let.
- gar, g-u.{ - ei6illit, csin6l, nemz. Eredeti
ielen_
It'sc 91r.lgul,
t€ha,ti eletet el<j6ilit6 vagyis Teremtii (Creator).
nyelv eredelilegfl_ monoszilabikus sroiue nvelv
,. {:"Tir
r

1

.

vorr. Lzzel magyarazhat6, hogy az
,ir';zcvonja, megrcividiti. igy tesz cisszetett szavakat LuJOnn
a ,,dingir,._bcil ;i;;ri i -ir.
,,.i,,-t ,,e,, hangzo v6ttja fel _ lesz tehfrt
, Az.archaikus
rlc-er,
v6giil d
t hangiejl<iAes#t: te_e-r _ ter.
' A cimszavak
- v6gz<id6sei: ,,ke" 6s ,,eS,, tribes
lelek. Mind_
li.r,ltci jelent6se: sok.
Az els6 cirnsz6b6l szdymazott a
,,derbik,, tcirzsn6v. A cler_
-''l'rliek az 6-kori rnassagete tcirzsszcivetseghez
tartoztak.-Kirdlyncijiik; Tamiris vagy Tomir.ls. '
Az oko.i. lcjri_netebdt_tuOiut<. hogy a perzsa
,,Achaimeni_
'l;ri< h6rom inlren vezettek silerteten-'haajaratot"", a)r-iii- i,
, rr6pai s:zl:itik ellen. (Kyr"rr,
Ou[iorr.)
P-.lainosz ,,stratagemiajebol,, tuASuk azt js,
r, r,.sz kiraly t6madas6nak liirere, hard^-,,irokJ; hosv Da_
f.'i"r"ai"Ii,

20
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Itt

haditan6csra. A szaka n6v tehit a kiikinbciz6 nevtl szkita tcjrzsek cisszefoglal6 neve. Ez a n6v teljesen: Sakkaraerka,
ahogy ezt Sz. P. Tolstov szovjet archeol6gus ,,6si Chorezm"
cimti muv6ben emliti. Sumir megfelel6je.

Ea-as vagy Be-es csalad az orszS"gban hatalmas-birtokkal ren_

Sag-kur-ra uk-a.
Jelent6se: ,,F'6nyes hegy" fia. Egy6bk6.nt ez azonos a Suk-kurru ug-i
ozonviz e16tti sumir kirSly (Zi-us-ud-ra atyja nev6vel. -

74.

cissze

ral"

jcin.

13.

Be-es-ter
Be-es-te-er-ze
Teremtd fiai.

=

Teremtd fiai

-

Kegyes (igaz)

A cimsz6 tulajdonk6ppen az e1626 pontban (12) t5rgyalt
inysy2ifs alakja. fgy a sza-rak elemz6,,Terebes" n6vnek
- foglalkozni. VilSgos az is, hogy a n6v
s6vel ezuttal nem kell
szoros kapcsolatban van az 6-kori szkitS,k ,,derebik" ttirzs6nek nev6vel s azzal tartalmilag azonos.
A ,,Beszter" cimsz6, az Arp6dok kor6b6l mint szem6lyn6v ismeretes.
A Besztercze pedig tribb helys6gn6vben illetve megyen6vben is szerepel (Besztercze-bhnya, Besztercze-Nasz5d.)
A cimsz6 egyik v5.ltozata: Pa-a5-te-er-na = A nagy teremt<i fiai.
A ,,pasztern6k" n6pcsoport -- Atilla hun hadaihoz tartozott 6s a felvid6ken ilv csal6di nevek ma is el6fordulnak. A
t6j6kozatlanok persze silov6k n6vnek tartj6k.
22

a

rlelkezett.
(Baas vagy Bees bd,n.)

l)ingir

A ,,f6nyes hegy": a sumir Olymposz. Az 6kiratos sztjve-

gek azonban gyakran nevezik En-lil istent o,f6nyes hegynek".
Teh6t ez felt6tleniil sumir n6v, ami azt bizonyitja, hogy
a perzs6kkal harcban 5,116 szkita
s2ska
tijrzsszcivets6g- a sumir n6pek
ben nemcsak a szabar-szabir-hun -tiirzsek, de
is r6sztvettek, scit az ut6bbiak vezeto szerepet jrl,tszottak.
A m5,sik cimsz6: Di-ir-ib-bi-es alakul6sa: Ti-ir-ib-bi-ej
Te-er-ebe-e5 s ezt megtal6ljuk Terebes kcizs6g nev6ben.
Lz 5si Sukurughi nevet pedig a GySrmegyei Sokoroh -Solror6 fcildrajzi 6s kozs6gn,6v 6rzi.
Az Arp6d-kori: Tengurdi (1152) illetve Tengerdi (156)
kiizs6gneve sumirul: Tin-gir-du vagy Tin-gir-di. Jelentdse:
Teremt6 gyermeke. Ezt a helysSgnevet nyelv6szeink a ,,tenger" sz6val azonositj5k. Ez is sumir eredetti: ,,ten-ger"" Ten :
6s6llapot, nyugalom. GAR = mint a mai magyarban ,,gar-

emlitem meg, hogy a kcizepkorban (Arp6dok alatt)

-

Ni-in-gir-su(g).

Analizis:

Ni-in : Eg (vagy Isten)
gir, ger, gar, gur : nemzett gyerrnek
rlug,_rag, $ig-: f6nyes, tiszta, kegyes.

Fordit6sa: Eg f6nyes gyermeke.
_{ZFg gyut*"ke - a sumir mitol6gia szerint -- a Nap
tr.s Hold is!)
B. Hrg_zny profess_zor szerint,: Ningirsu -- Napisten, 6pp
ru4y mint Ni-in-ib
Ni-ip variSnsa: Na-ap. _ (Sumir_fciid

patr6nusa.)

-

- , Ni-in-gir-sin

Lagas istene volt. Gudea fia: Ur (6r)_
Ni-in-gir-su vagyis- Ningirzu isten: pisztor (6re), azaz f6papja.
Lagas egyik negyedik: Gir-su-nak nevezt6k __ a*i",
rrrpisten megrrividite_tt neve Gir-su(g) viltozataz Gur-sig.
a. napn5l vil5gosabb el6ttem, hogy _
. Miutiin
, ol{,
a sumirok
" -Jgy"_
egyenes6gi ut6dai
ktikjnijsen
a fJivirl6k (pal6c) csalS.d'evek ktizcitt kutattam- ennek equivalens6t.
:jil<eriilt megtal6lnom, bemutatom:
Gersik
Kers6k,
Ger * sig;
- sumirul: sumirul:
Gyurcsik
Gur * sik:
Gyur-cs6 sumirul: Gur l- su.'
Ismeretes a hangtcirt6netbril a sumir ,,g', hangz6 fejlci_
rr.sci g
k-b6l kh
j gy. Azt iiludjut<] troev
h
ar az
- fejlcid6si
rr" magSnhangz6
- - tendenci6ja
egyik
i ,,'o,,,'
Ezekut6r-l jStszi
meg,
-krinnyrids6ggel -"6ilipithat6
lrruy a ,,Jorcsik" n6v c5salakja:,,gur-sig,,
(Jur-sig __ Jur_slk __
.lru-csik -_ Jor-csik).Jelent6se pedig: F-enyes gyermek vagy
lllvilSgosult, isteni f6nyt nyert istenfiu"."
A fent emlitett ,,6R-NIN-GIR-SU" volt Lagas_i papki_
,:rll.yal kapcsolatban 1975-ben 6rdekes dolog tcirtZnt.
A Francia Mfizeumok Igazgat6s6ga 6i a New_york_i
tl"l'trpolitan inuzeum mcgegyeztek, hogv kciziis
erciver heiv, :r!lilanak egy nagy 6rt6kii szblrot,
ame"Ijrnek tijrzse a, egyit,
r lcic a m6sik mfzeum birtok6ban volt.
A szobor Ur-Ningirsu-t, Lagas herceg6nek, Gud66nak a
r
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I
I

I

fi6t

6brdzol-ja. Ningishzidda is'len 6s Geshtinanna istennci

templomS,nak a romjai al6l keriilt ekj Tell6ban, Irak d6li 16sz6n. Lel6heiy6t a szS,zad hfszas 6veiben francia r6s6szek t6r-

tiik fel, s a napf6nyre hozott mukincsekr6l megd,llapitott6k,

hogy azok a sumir kultfrS,hoz tartoznak. (A sumirok az i. e.
4. 6vezredben a Perzsa-cjbcil ment6n, Als6-Mezopotttmiht lakta,k.)

A Louvre-nak 7924 6ta birtokiban volt a fei n6lkiili. 55
cm magas, sijt6tbarna szinii gipszalab6stromb6l k6sziilt izoLo*, 4 _feje eg_y amerikai mag6ngytijtem6ny ri.sz6t k6;cezte.
Ezt a Metropolitan mfzeumnak csak lg47-ben sikeriilt messzereznie.

A k6t mfizeum most megegyezett, hogy a helyredllffott

rernekrnfivet hirom6venk6nt felv6ltva 6llitiAk ki. Els<jk6nt a
Louvie kcizcins6ge csodS,ihatja meg. (Nouvelles de France 6s
Elet 6s Tud. Bp. 1975-9-12. 37. sz6rn) (UR-NIN-GIR-SU szob_
rit l6sd a h6ts6 fedrilap bels6 oldaiSn.)
15.

,,Gal-mah-d11-s"

-

r

t'zelhetci vissza.

A m6sik cimsz6: Su-mah-di-a

E-Gai-mah; Urban: E-Nu-un Mah; B6belben: E-Mah; Nippurban: E-Su-mah-di (Su-me-du).
Ezekkel az Isten-nevekkel,
melyek k6scibb m6lt6s69;
6s szem6lynevekk6 v5ltak
korS,bban
m6',r tobb tanulrnfnyomban foglalkoztam.
A Tihanyi Ap6ts6g Alapit6level6ben (10b5) a fenti cimsz6 ,,Holmodia" n6ven fordul elci, amely a sumir
",Gul-rnutrdi-a" v5,1tozatb6l szarmazik. Hogy ki iolt az a ,,1{olmodi,,.
arra n5zve minden k6ts6get eloszlat
a n6v el6 tett magya- mu (wu) ege (igii" r!'z.g\ ,,g,nir mu ege" sumirul: ge ni-ir
elsii fejedelem ura.
. M5r_pedig Anonymus kr6nik6ja (De gesta Hungarorum)
igy mondja: Frimus dux llungariae: Almus.
TehSt Almos
orsz6gunk elsci nagy fejedelme. A cimsz6b6la sumirban
szokasos modon lekopott a kezd6 ,,g,' hangz6,- marad tehdt:
Al-mah-di. Ez viszont ,,Alm6di" (Balatonalmidi) kcizs6g ne-

-

azonos a nippuri E-Surn;rh-du (vagy E-Su-me-di)
trn-lil- isten fi6,nak:-Nim_ur_tu_
;r rral< szentelt templom nev6vel.
Marczali Henrik magyar tcirt6n6sz szerint Somogv megve
'' rpacilncri neve
Sunridia. Kitun<j tijrtenesziink _ a ,uili,
rv.lv ismerete n6ikiil
svl szlf.v n6vnek v6li, holott ez telt(' jcn azonos a nippuri- templom Su-male-di-a nev6rrel, melyiele-nt.6se: ,,a kegyes (f6nyes) lVXagasztos gyermeke.', V6t_
',r,1<

l,r'lirta: Sr-r-rnuh-di : Somod.
Megjegyzem, hogy a tSrgyalt; Mah (Muh) isten_n6v a
rlriirban tobtr jelzrivel volt haszn5latos, igy:
I(ta-ruah-cli
Szent Magasztos gvermeke
Da!-mah-du - Fenyes Magasztoi"gyermeke.

-

,lr kiizs6g, az ut6bbit pedig a hontmegyei: Dalmad kcizs6g ner

,.lrcn.

Su-mah-di-a,'

A nagy Magasztos gyermeke
Kegyes Magasztos g5rerrneke
A sumirok a Magasztos -(Fens6ges) cimmel En-lil istent
ruhAzti"k fel. Feles6ge Nin-lil istenn6, kinek m6sik neve:
Nin MahMagasztos (fens6ges) rirnci. Sumir fcildtin igen
- volt szentelve a Magasztos istennek 6s fi6nak
sok templom
Nim-ur-tu-a-nak (a bibliai Nimrod nevvel azonos) Izin-bera:
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', ilJren maradt fenn. A kr6nitr,5ban szerepl6 Almus n6v. az
rll.yanazon ielent6su: Gal-muh-ui
A1-muh-u5 v6ltozatra

16.

''r nrala-gar

.'

,

i' meke

-

Su-muh-ger

: Kegyes (f6nyes)

Magasztos

lVlirdak6t sz6 azonos 6rtelmu az el6z6 (14) rrontban t6rr',..:li: Su-mah-du-a n6vve1, de itt a du (di) helvett a gar-ger
r,,r, ,lur) sz6 szerepel
ugyancsak gyermetr< ielentiss"t. - helvett az uto1s6 sumir clinsszLz 6si ,,hi-en-gir-ra"
' ,. r li irjrlyai
_ 5rrrgyo6lan _
m6r a fenti nevet haszne]lak
rr,lxt/:.vl<6nt.-

Llzt a n6rnevet egy6bk6nt Jules Oppert (francia) assziri,'rrlrls, a sumerol6gia rittcirriSe fedezte fel.
Sil-rna-aaSrlrneer (Su-mu-ger-b6l).
- van John Dineley prince (USA) asszirol6'l'n15n igaza
.rr ir;rl{^ amik_or figve-hneztet, hogy nem biztos, hogy a papok
irrrokok fltal rrinkhagyott ,,srunir,,' n6pnevet *_ a iLrrnir, I rrrlysniqy haszn6ltdk. A sumiroknak ez az cisszevont n5n_
, , \ {' rnatr akk6dos jellegii: fij-sumir.
Az er"edeti elnevez6st a cimsz6ban tal6lhatiuk mee. Leg,l rl,lr is ezt ta:masztj6k-ali a jelz6k (Su, Sa, t<u, aat) elhagy6,' :rl rn:tr is haszn6lt, illetve ismert n6pneveink
rr;rgyar
mah-gar-b6l
rnr{{er (Anonymus)
muh-ger-bril

-

t4

!ryggr (Konstantinosz gcircig cs6sz6r) meh-ger_bcil.
Mindazond.ltal figyelembe liell venni az iristud6 panok
cs irnokok altal cisszevontan rcigzitett ;";"k"il;, ..it""#ny,k ?r cistcirt6neti kutat6s sze-mpontjdb6i te1[ecsiith;t"ti""

Jerenroseguk van.

Itt felsorolok n6hdny frildrajzi nevet amelyek
m6rfcild kcivei a sumir 6i subar (szabir-hun) r6i;k mintegy
utj5.nak.
""""iiri
Mezopotdmiiban: Samarra __ Sumurru
Koz6pd zsiirtran : Samara-Kanda
az frtis torkolatdnfl: Samar_ov
fdldiin: Samarra foly6 6s Samarra v6ros (ma Ku;_
0tsev)
^,_^_TurOt.
Csall6kiizben: Somorja (ma Samarin) vilros
HazSarkban: Somorja puszta (Vas 6s Nogr6a megye)
Pszt9rSo,9b3n, Szentendr6n 6s BudapestJn, SrurfrJ*frugy
Dunintul:
Zamar-di.
Itt kell vS,laszolnom arra az ellenvet6sre, mely szerint
Sornorja (szlov6k: Samarin) helyn6v, nem sumir-magvar
ere_
detri, hanem a ,,Santa Maria', Lhevez6s d6i;i;;;;-iilltZr".
9sv a Sornorja (Su-mu-ur-ra) minr S;;r;;j;-is._#._r.
ra). n6v
nem a kereszt6nyi idrik term6ke,
"
d;;;A_;';;,
eves cjsi -sumir n6v. A,t6ves-etimologiara az ad,ott okot,
hogy
I. (szent) Istvan idejeben (1000) . k""rerri6r,;-;i;r;"1;;;?
gygrrtgr elsci templomait igen gyakran es j"f""-"s;;;;;],
Sziiz Mhrja,,tatinul Santa tUartI"(e Halottf n"rreaU""
Surr
lVl6ria) tisztelet6re 6pitette. A k6t n6v kciziitt
Z"
-ugte"Lrrto
csal6ka hasonlatoss6g l6v6n, ezt a hasonlatossago-t I;;;
tcs terjedelmeben a kereszt6ny egyhaz _ term6sz"ter"rr-isve_
kezett
saj6r javdra kihasznfJii. Hisz .";L-;;";b;;?";,
L* tofyO"ev a ],'Sl."T"
9Stl0.l
,n;z_"gbtra fekvcj Sarnarra
"ar*pedig
M6ria"-b6l volna eredeztethet6, mir
t"q"*.r"Uiiit
"i

dolog.

r7"

Pi-il-is

nah fia -

Pe-el-es

-

Pa-al-us

= 86l (Bril) vagyis az rtg urh-

Mindh6rom cimsz6 els6 r6szevel m6r a B. pontban foglalkoztam s kimutattam, hogy ezek a sumir
,,Ib-bi-il-lu" szri
szSrrmaz6kai.

Arra is rSmutattam, hogy a ,,861',
p6l
6s enneri a
vdltozatai -_ urat, uratt<'oa6t"jetentettek - a sumir
kozhasz26

-

,

,lr,latban.
Itt ehhez csatlakozik m,6g az es, us, is, as, sz6, mely gyer_

sarjat jelent.
Most az a k6rd5s, hogy a cimben jeizett szavakat, meli't'l<nek sz6szerinti jelent6se: ,,Ur (En-Iil) fia,,, a sumirok mr1.,,r'rr 6rtelemben hasznSlt6k; erre n6zve A. Deimel ad utmr.rt.rlrist. Szerinte ,,Pala5" teljesen pala5-tuh
kir6lyi ruha (V.
r, ;r rn4i palSst sz6val). Ehhez k6pest a- ,,Pilis 6s a Feles,'
.r;rvak is ugyanrigy, mint a ,,Pa1as" - m6lt6s5got, rangot fer, znck \i 6s pedig: kirilyi (esetleg f5papi)
m6lt6s5got. (A su,,,i_r'rikn5,1 a kirSlyi 6s a ft5papi m6lt6s6g egy szem6lyben egye.rrlt!)
F-civS.rosunk: Budapest 6s a r6gi kir6tyi sz6khely: Eszter1'',rrr kciztitt fekszik a Pilis hegys6g. E kcirnySken igen sok piliq nevu kozs6g van. Eg6sz bizonyosra vehet6, hogy az Ar; ,rrl dinasztia diej6n ez az erdos hegys6g. valamint a kdrny5kl,, li helys6gek, fejedelmi
majd kirrilyi birtokok voltak.
- leletek is).
r l,lrl al5tamasztjik a r6g6szeti
I'eles-ke kozs6g neve azt jelenti, hogy a kirSly fdldje
r rr'ket, ivad6kot,

i:'( *ke:fcjld).

A Bal6zs n6v, mely a Ba-al-u3
Ba-al-a5-b61 sz6rmazik
r'r;rl<ori n6v irgy a paldcoknal, mint- a sz3kelyek"ef,-""*.r"il
r, rr rl ut6h6v, de mint csal6,di n6v is.
A ,,Fal6cz" n6pn6v is erre vezethet6 vissza. Ba-al-u5
l',rl rri ,----- Pal6cz.
A ,,Pal6czfijldijn" __ kcizvetlen tapasztalsfeyn 52s1inf -*
,i liul5,zs" nevet ma is ,,Bal6s,'-nak ,,Bal6zs"-nak ejtik.
Vil5gos, hogy ez a ,,Pa76cz" n6pn6v elcizm6nye.
Ilerodotos, az i. e. Y. sz1,zadban 6lt grir<ig trjrt6netir6
rl, l t a Plficzokat (Pal6cz!), a barbSr (skytha) pel-as-gok kciz6
emliti (Az ut6bbiak tudvalev5en nvelviiket felcse',r,rlva
r,lv,' ,-- hell6nekk6 v6ltak). Sok kutat6 a pal6czokat 6s pol6I 'l:;r1 kapcsolatba hozza 6s azonositja egym6ssal. Azt 6llit1 r! , hogy a pal6cok elmagyarosodott pol6kok (lengyeiek). Ez
, ;rllrispont helytelen 6s sflyos t6ved6s!!
Az orosz 6s lengyel ir6k 6s hagyom6nyok ugyanis azt
t r llrrli, hogy a lengyeleket r6gen g6t5knak (skita n6pcsoport)
rrr r r.7f,1.ft. igy csup6n arr61 lehet itt sz6, hogy a g6ti-lengyel, l' :r szl5V n6pek gyunij6ben
-_ eredeti g.6ta nyelviiket el, ,.. Ict.t6k, illetve szl6vval cser6lt6k fel.
A pal6cok viszont 6si nyelviiksf
ma is a legr6gibb for', .r{r;r,n - iSnzt6k meg 6s hasznilj6k.Vizsg6ljuk meg most a ,,lengyel,, n6pnevet, amely n627

ven kizS,r6lag csak a magyarok nevezik a pol6kokat.
Le-en-gel = (Il-le-en-gel-bcil) ,,Az fitg Ur6nak gyermeke".
Analizis:
Il-le
a kezd6sz6 lekop6s6val: ,,Le,, : Eg (Isten)
en : - itr, tekintci;
gel (gal variS,nsa) = gyermek
E.z az elcrnzes azt biz.onyitja. hogy a lengyelek eredeti_
leg sumir etnikumu.n6pek voltak., _-En-lil gy:ermekei a,
,
a testv6r qlagyar n6p
ezt kifejez6sre jutiatja
az ariara
hasznSlt elnevez6sben -is.
-

r;r uttcircii;

J..Oppert 6s F. Delitzsch meg6llapitottak.
Ezzel a-n_6pn6vvel
kor6bbi tanulird.nyomk,an _ 1js2
1,.'cs,en foglalkoztar.n_._-R6gi
nyelveml6keinkben Kangares;
I055) 6s Kengereli (1171) foimd,ban forcrur er6. Az etot-ni
irt
r ir) az ut6bbi nrelys6g (villa) elnevez6s.
A sz6banlevrj n6vnek tcibb v6ltozata van. M6ly hangren_
valtazata
a: Ka-an-gar. A tcirtSneti forrasok u t*.*"ior..t
'lrr
t',lrb izben nevezik e n6ven.
A Ku-un-gur v5ltozatot, mint frildrajzi neveket megtaliii_
1'rli Kelet-TurkesztSnban 6s a Szovjetuni6
-- eur6pai ilrtiielr'll-

18.

Be-el-gar
Bu-ul-gar
Be-el-ari : 86l gyermekei
A B. 6s 16. pontban t6rgval ,,BeeI,' isten cimnek nemcsak Ba-al, de Bu-ul (BoI) vari6nsa is volt (V. ci. Balatin .Bolatin, to''tfhb6" Ul-up
Ol-up 6s Ub-ul nevekkel). Ezt a
- (a k6sribbi besenvcik is) valamint
v6ltozatot az 6szaki sumirok
a subar n6nek (a k6scibbi szabirok
hunok)'is haszn6ltd,k.
szerepl6 Bel.6r, n6v.,
4 magyar eredet-mond-6ban (csodaszarvas)
melyet tcjrt6n6szeink helvesen
a bolg6r n6pn6vvel
azonositanak, a cimben emlitett, tse-el-gar
- fejlesztett- alakja,
hol azonban &
hangz6
(Be-el-ari).
eltunt
A notg6, naplt_
-,,g"
nevez6sek teh6t
mindenf6lek6ppen Mezopotdmia, krjzelebb_
rcil, Surnir fdltl fel6 mutatnak.
Igaz_ ugyqn, hogy a bolgS:rok eredeti nyelviiket elvesztett6k 6s szlS,vval cser6lt6k fel, de maga a n6pn6v amellett bizonyit, hogy tik is En-lil isten (861, eit, Sut) gyermekei,' 6s ere,
detileg sumirok voltak.
A trirt6neti forrSsok
az V.-VtrII. sziizadig
a bo1g6- Ezt a turkol6gusok tiz-ogur-n-ak
rokat onoguroknak nevezik.
(t. i. tcjrzs) forditjik. Ez elsd tekintetre elfogadhat6nak l6tszik. nn azonban a bolg6rokaf
nsmgsak n6pnevtik. de ant- etnikumd n6pnek tartom.
r"cpol6giai tipusuk alapj6n is sumir
6pp ezert indokoltnak latom az .,onogur" nev sumir eredeztei
t6s6t- Sz6feit6sem szerint a sz6banlev5 n6v: ,,IJnu', : Eg 6s
,.SUr", gar : gyerrnek szavakb6l tev6dik cjssze. Jelent6se tehat: ,,Eg gverrxteke." Ez a sz6fejt6s teljesen risszhangban van
az elcjbb krjzrjlt B6l (Enlil isten) gyerrnekei
jelent6sri n6p_
n6vvel.
19,

Ki-en-gir-;ra
(Enki) isten gyermekei
K61-sn-gor - Kien
Ez a sumirnak legcisibb n6pneve, amint azt a sumirol62B

A k6t ut6bbi n6v kombin6ci6ja a: Ku_un_gar. Ez az alap_
kiilfcildi nemzetek drtal hasinalt orsz6g?r
rrr.lq. lr[sys2etesen: Hungaria, ]fungarois,
Huigary,"Zp"u"i"iUngheria,
lr;rilarn. Az orosz 6s lengyel: Wenger n6pnevtilnknek
aionban
l, lrr ez az etimon-ja, hanem a: mah-an-gir _ muh_un-ger
_
r,,('tr-en-ger -_ Wenge.rt-milek alapjelentise: , ,rrug-u,
6s.
rrrr,rrny) gyermekei. Ebb6l szarrnazil{ a Menyhiir
csal6dn6v is.
A sumirok orsz6gukat (a belf<jldet) Ki-en (En ki) terern_
r', isLentiki6l nevezt6kel: Ki_en-gi : En-ki isten fiitrdje.
En_
, lr_mely.hangrendri v6,ltozata: Ki-an-ga. Ez azonos
Ofo"_
, r I(iiz6p6,zsiai orszSg nev6vel.
"gV
Siz. P. Tolsztov, a^kiv516 szovjet archeol6gu s szerint az
,, r .Ku-ma-ar-iz-ma, (Chorezm) azonos, p"rrsi Zend Aveszt., ;rltal emiitett: szent_ 6s magasztos
scit
,,Kadgha', orszd,ggal,
rr'olbi m6g n-agyobb teriiletu egyseget
jelentett. ""
l\Iindez azt bizonyitja, hogy a-.C"*i.ok, mint 6llamalkot6
i!' r! ._ Kiiz6p-Azsia teriilet6n I mir az 6korrran jeren
vortak.
1', rr

20.
bi [u-en (Ibi Sin) : Holdisten fia
f ir rrrril Zu-en (Gimil Sin) : Holdisten gyiimiilcse
Az els5 n6vvel ,,Ibbi illu" cimsz6 alatt foglalkoztarn. Ez
',lr :r sumir birodalom utols6 kirilyAnak rcjviditett neve. Ma_
, . r rne.gfelel6je: Eb-szdny kcizs6g, illetve
biinyatelep nev6t,, rr trrlalhat6 meg.
(iiinil-Zuen
m6s n6ven Su- Zu_en ugyancsak surnir
lr ;rlv volt 6s pedig
Ibi-Ilu-Sin kir6lv atvia. Ogy az atva
r r t syernleke neve
- eldtt _a ,,dingir,' timef visefi"
;;;i,i;
',,. 'i':icnitett kiralvok voltak Ur_bsn. A ,,gimil,, szo marTei_
, ', tl forma, eredetileg: .gu-mu-il' - nciven), term6se
lVai_
Zr;i,tmond magyar orient5lista szerint ,,ii,, sz6nak
,,ter_
,,,' ' j.lent6se is vanl) A ma is haszn6lt
gyiimdlcse .rorrrr.rk
rt,,lr,,r tagja
!e: szem gabonaszem ir.) e gyiimijlcs szo
I

t

-

29

itt gyermeket ielent, 6ppitgy, mint az ,,Ave M6ria"ban: ,,Aldott a te m6hednek gyiimiilcse: J6zrus,"
A Gimil-Sin n6v nyelveml6keinkben (1200) minl Gernelsen fordul elci. Majd k6s<jbb Gyiimcilcs6ny
helyncv. A sz6- ami el6rehat6
ban l6vrj kiraly m6sik neve: Su-Zu-en (Su-Sin),
illeszkedissel
Se-Ze-en. Ez a n6v Szechen majd Szdcseny
k<izs6gn6vben -van megcircikitve.
Megemlitem m6g, hogy az O-Testamentum ernirt6st tesz
SinneSr fcildj615l. Ez alatt a kufatrik egy6rtelmrileg -- Surner
frildet 6rtik.
Sin (Zu-in-b6l) : Holdisten
na vagy ns : genitivus eset
persze

ar (gar-har-b6l)

nemzett, gyerrnek.
ForditSsa:,,Iloldisten
gyermek6nek" foldje.

Gar-mu-utu

-

:

Napisten gyernreke

-

It{:lp fia

itt: gyermek.
A ,,mtl" (v. ma) : szemSly

Jeient6se:

6s birtokos n6vm5,s -- iive;
meg-iegyzem, hogy a sumirok
a nagyszamu ,,homonimdt" :[gy tett6k 6rthetciv6, hogy a-szbtahoz
vag\j/ 6l6je,
- 3 szem6ly; csaa szem6ty vagy birtokos n6vm6st (egyes szSm
to1t6k
6s pedig a ni, na; bi, ba; mu, ma; 5u, 5i; lu, le nev- illetve s2Ek illeszked6ssel vagy metat6zissel el5m5sokat,
6Lll6 kiikinbiizri form5,it.
Ehhez k6pest gar-mu vagy ger-ms : glermek. A Konigsbergi Tcired6kben (135C) ger-mu-ke
gyermeke neki (vagyis
iiv6).

Utu vagy Atu : tiriz6

Napisten.

6s atya is

-

egy6bk6nt

-

Nap __

Az elsci cirnsz6t megtahlljuk
honfoglai6 tcirzsiink:
Gyarmat nev6ben, de igen sok helys6gn6vben
is. (Balassagyarmat, Feh6rgyarma, Fiizesgyarmat, stb.)
A ,,Ilarmatta" csalidi n6vnek is ez az etimonja.
Ugyanebbcil sz5,rmazik a ,,harm"at" kijzszavunk, amit tudvalevSleg a hajnali nap hoz k6tre.
A Gar-mu-utu alakp6rja ,,Gir-mu-utu" jelent6se
ugyanaz. Ezt megtalSljuk ,,Gyirm6t" kcizs6g nev6ben.
A m6sik cimsz6: Pas-utu (Pa5-$u utu)" Jelent6se: Nap
(napisten) fia. Ez sumir 6szaki dialektusra mutat -- mig d6li
vSltozata Pe5- (Bi-ii)-utu"
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22.

Jelen tanulmd.nyommal

a sumir-magyar azonossig tev6lem l6iye-

-"figy

M5r kor'6,bbi tanulmSnyomban rdmutattam arra, hogy

A gar (gir) sz6val mrir tcibb izben fogla.llcoztunk.

itt

-

r, lr'1, alatSmaszto b{zonyit6kok
- szttmht
r,,.,rcn gyarapitottam.

21.

psg-ufu

Az elcjbbi a Passuth, ut6bbi pedig a pisuth csaladi n6v6l tov5,bb.
Val6szinrinek tartom, hogy frivArosunk pest (r6gi: pesth)
ri've
nem szl6,v eredetti, hanem az ut6bbi n6vvel van eti_
r,,,rlogikus
kapcsolatban. Ugyanis az ut-utu n6v ernesal alakt,, I 9,t (ed) ete. Teh6t ebb6l, valamint a peg sz6 dsszekap, r ol6,s5b6l, hangkies6ssel (elizi6val) jdtt l6tre a peS-te
peit
rr,,v, s11sly bizony6ra szem6lyn6v lehetett. Termiszetesen
ez
cgyel6re
csak hipot6zis.
l,r^n

,r.' r)ssZes sumir istenek, valamint a sumir kir6.lyok _ kiilb(III.) dinasztia kird,lyainak neve _ nyelv_
'.,,,j(.n az utols6 uri

,'rrrlfkeiirkben 6s fiilclrajzi neveinkben
pontosan megtalillr;rlirkl
- aira is, s egyben
_Ugvancsak felhivtam a figyelmet
l,r,runyitottam
hogy a sumir nyelv isrnerete n6lkiil
-,
--r6gi
megfejt€se
6s
magyax'fuzata
csak
bizony"r*lvenrl6keink
r.rl:rrr tapogat5dzis
meggy6z6 er6 n6lkiil.- Bizonyitottam
l,'r';rbb5. azt is, hogy- az cisszes nragyar szSmnevek
5q1ni1
,'r r.tkrt{iek!

-

[}z alkalomrnal pedig 21. pontban mutattam be szem16ll, lirln, hogy az 6kiratos szcivegek, mily sok kifejez6si formil':rrr D€veZik a sumirokat az ng vagy Isten gyermekeinek.
,\rrrint a bevezet6ben m5r hangsirlyozfaryl
minden egyes
rrrrrir vS.ltozatnak
csod6latosk6ppen
az azonos
- magyar megfelel6je
-megvan
(equivalense).
',r1v tovS,bbfejlesztett
llzek a kielemezett v6,ltozatok, melyek a magyar tort6,,, Irrri m6lt6s5g
6s csalS,dnevekben, n6p 6s n6p, ,rlroft elnevez6sekben
-_szem6ly- v6giil frildrajzi (foly6,- helys6g,
lrr lv) n€V€kben 6lnek ma
- is tov6bb
6kes bizonvit6kai a
rrrrr ir'.magyar nyelvi 6s n6pi azonoss6gnak.
.lclen tanulm6nyomban 6rintettem tcibb ttjrt6neti 6s cjsr, rlr'lrcti k6rd6st is, amit kutat5saim sor6n nem hagyhattam
t r,, i , linen kiviil.
,\z cistcirt6net
kcizismslfsn
komplex tudom5ny. Se,',,ilrrr{omanyai kiizdtt
a ys2{lszerep
s2srinfgm
a
,,r, lr Ludom6nyt illeti meg.
A nyelv val6s6gos
tortSnelmet
,r,,rr,l r)l 6s megmutatja a helyes utat, amelyen a tcjbbi tudo,,,:r,,,{}lllak is (r6g6szet, antropol6gia, stb.) haladni kell. A
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n6peket, nemzeteket a..1y9lviik tartja
f,enn, mert ha ezt el_
vesztik
tagjai tribb6 n6pcsal6djuknak s azok ,iaii^
?em
ra o.rokre e.lvesztek.
"
A. magyar 6s keleti n_6pek ristdrt6netenek
*__
kutat6srinil
a sumir n)relv ismerete adji a kezrinkbe
azt az Ariadne fona_
e gits6€6vel
; nw;k ;; cjrt 6n e t 6net< sz civ ev.il1i:
"k .s _ biztosabban
nyes:.:Iry
utvesztcjin
tudunk eiigazodni.
u
t
j:11'l
i,zr rs.
*"::T i:,"{:,."",1':o: ",lvrlLrruarrrr
". '8fiT
"laffi
", ai" l(1. :e.Ih ogv
ffi
#
unuK rolyLan
iLI-|.
ftl
iff
I ?p.".:
13lt
:
:
"! "i4'"
odahasy6
sumir rrLrr)'as
-;';;";;"
iiiut".
v u a rrr tAl{
l' ,.1:_"].e*z'T:9
l:f"10:5n)
v6rosdllamonk€nt t^ oi* nrr n
"ep, a n6pek
ko-h6i4ho- r.^_:.^:-^:t,tagaz6d6
" ".""r
lfqc;o4ortjai"';ffi
::il?:-1,_Kciz6pazsiaf l"--.-";JiJ,"i4u"n"fi ;,ieilT'fufo,,-'

A

"MADAId,_"

526 ES ISMERTEBB MADARNtrVEINK
SUMIR EREDETfR6L.

T''

L

;1;;;*;li.""1
ii5*:^11?:_:s1_t6rlf
t"1;;';i;;,"J;;;ffii{ri,."fi
E g y c bk en1' ;; r;;
iffif;"
l*:tf,\, ?q]fT,:
kcizritti
rishazdban isli
:At A fcildrajzi n,evek, meiyek javaresze sumir, mcg nul.a:_
;ak a sumir 6s szubar (k6s<ib-b ,r"bi,nak fti6t s ritjr-rk v6gallcmdsutt. -- h;.r-;;if. ""-""fira
Ezek a nevek rnr-rtatiat< meg azt is.
ters6gbril kirajz6 sumir ei szubai (hun) hog-v a kcizepazsiai
etnikumu n3pek icrdszAmi'r6sunk etritti 6s ut6ni a""rr"a"t
f",
Lf

il

1

;;; i

mul< alatl tartottak a Csencies O""a,l p".,t
"il;;6;A;L?
jatol az Uralig.
"r.r.
_
majd inn6t .- a Duna_,tisza t6"j6.ig i4LaO,fr"t"i_"r"_
f-Urr.,
.- step6s tirs6get.
A sumir etnikumu n6pek jelenl6te Hurizsidban teszi
6rthetcive. azt is. nogy
3 surnir nyelv es kultura, mely a n6pek
tengerebcn sokent' olvactt
szer !-i,;ri.o.)"", r,' ;r; r3^;"'JITr"
-:lV g: egyctemes 1"1.?!",. t ogy nrln"l< nyomai u,
u*urr"u"l
zelt,.fiatal nepek'. kulturajabii a,
;EiT;o
jainkban is felielhetor<.
"v"i.,ien;;':
Az cjsi sumir 6s szubar (hun) n6pek nagyr6sze
a feltrjro
gyunii
idr; k' f otya;; _ tassankdnt f etmor.
:j^L6f ""5 s nagveben
zsorodort
r6sziik eleny6szett. Eldbb a tcrrok, ,r";;;szlav nepekkef keverea".",
juk em16k6t is elvesztett6k. "t?;in rry.il,iit "t, _;t;-;ri'#Jrr_"
trgyediil a -.- kivdr6 alramarkot6 6s szervezci
kepc.ss6seel
m.eg6ldrtt
magyar nemzet lfizte *ug 6=Gl.ri,.',,Jtr-.
vribb 6si sumir nv"eiv.6t.6s f";;Jt"-;; k6szs5gget
a surnir et_
nikumir ne,rek tcired6keit nemzettest6be,
a
K6rpftok
civezte Duna-Tisza.tdji hazaba,_ahol a tc;.t.6nefmi
- iaOf..-LlrailiOi
fogva
mindig sumir etnikurntl n6pek laktak.
-

_ir_@_I-_
?t

A

regeszek 61tal felt6rt 6kiratos t6bl6k nyelv6szeti fel-

do'gozSsa c:ak r6szben fejezridott be.

Mig sokezer agyagtSbla-felirat vir a szaktud6sok:
sumirol6gusok
megfejt6s6re,
noha a t6bla m6r r6gen
- Ezzel rnagyarb.zhat6,
naovilSgot lStctt.
hogy igen sok lsi
szavttnk van. amely b5.r
elemeit vizsgb.lva
felt6tleniil
gumir eredetii, de az eddig- megjelent sumir sz6t6rakban
m6s
nem szerepel.
Iiyen 1i;bbek kcjzrjtt a ,,mad6r,, szavunk!
A "mad5r" sz6ra a sumir nyelv jelenlegi ismereteink
szerint
a kcivetkezri kifejez,6seket -haszn6lta:
hu -(L.

78.)

rnusen (.L.7B.l

muten (mutin
DSL 67/t7G. tt.)
- mint determinativumok is (sz6meghat6a
szavak,
- -Rzek
roz6k)
ismerelesek. Legtisibb kcjztiik az egytagu ,,ha,, si6. Ez
azonban mint iin6lli sz,6
a hatezer6ves nyelvfejlcjd6s sor6n
- fogjuk pontosan kimutathat6,
megsziint, de amint lStni
-a klt v?gy tdbb tagu rnadSryreveinkn6tr,
mint annak egyik
eleme. Egy-k6t ilyen szavat kor6bbi tanulm6nvaimban m6r
bemutattaml Megtal5ljuk e sz6t m6g a r6gi szern6lyneveink*- a honfoglal6 h6t vez6i egyike. Sumirul:
!_en p! Pl. Ifuba,
Hu - ba : Fr5nyes nrad.6r.
A "ba7" sz6 (L. '74) "bar"-b6l szhrrnazlk. az "r" lekon6-

-.6val s jelent6se: f3nyes, pompis.
a m6sik
. . . Mrf_t .pedig

kiikincisen sz6meg_
hatiroz6k6ppen -elemezziik
haszn6lt
"musen"-sz6t.
Ez 6kiratosan: Muh --su - en.
Analizis:
Mah vag'1 muh - magass6g (atvitt ertelmben "eg" is.)
su v. si, se = iokativusz -on, -en, -tin, -ban, -ben.
en v. ara : jar6s, men6s.
ForditSsa tehat: magasban (6gen) j6r6. A "mu-su-en"
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