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
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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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eldrehatri illeszkEd6ssel: mu-se-en musen: hStrahat6 illeszked:ssel: mu-su-un musun. Ez ut6bbi form6t a mai ,,Moson"
megye 6s helys6gn6v orzi.
A harmadik
vagyis a "muten', sz6niI csupin a loka_
tivusz su (se) jele- cser6lcidritt fel a da, ta jellel.
Ezeknek el6rebocsS"thsa az6rt votrt sziiks6ges, mert a
sz6egyeztet6,sekn6l,

nem lehet egy sz6t

cisszefiigg6seib6l

kiragadva vi'sg5Ini. Fenti cisszefiigg6sben teh6t vizsg6ljuk
rneg
a rmadSr szavunk eredet6t. Ez sumirul:
rna&r-da-ara
mah vagy ma : rnagassSg (Eg)
: lo,kativusz _ban, -ben, -on, -en, -iin.
da

:

ara

j5r6s.

AiakulSsa: mah-da-ara, ma-da-ar maddr.
Jelent6se azonos
az eleibb tirgyalt
musen (muten)
jelent6s6ve!
azdz. -,,magasban j6r6t.
r mad5r szavunk sumir nyelvi
. HangsuLyo?o1n,
,,Lels6
elemei oly 6sr6giek, 4ogy
hogy nem lehet
kdsdbbi
keletkez6sr-i
sz6nak lekinteni, 6s ugyl6tszik
id6 kelr hozzi.,
- nyelv "kincsesh6z|b6l,, ez az 6si
mig a sumir
szavunk is
elokeriil.
A mad6r sz6nak egyik vb.ltozata Gonmb6cz Z. nvelvlsz
szerint: "modoi" (Gornl:6cz: O.M. illl. 82.). Ez lehet-pal6cz
t6jnyelvi sz6: "mod6r", de van ilyen heiys6gneviirik is:
"M0dor".
A mad6r frin6v egyik ig6je a szrill. Ez kiikjniisen a kcjlt6szet nyelv6n haszn6latos.
"Sz51l a mad6r"... "Mad6r sz6lla,,
megragadom az alklamat, hogy a sz6ban l6v<i ige
.Itt
eredet6t megvil6gitsam.
Babelben volt egy sumir alapi{isu hires tempLom, az
E-sagilla
(mestisztular h6za, (temploma).
felemelkedes (megtisztulSs)
;illa :- a fetreme
A szakirodalom a templom nev6t akk6nt rnagyarfnzi, hogy
a btinos ember lehajtott f6vel l6pett be a ternplorn kapuj6in,
6s miutSn az Istens6g kegyes iolt hozzb, 6s hegbocsatbtta
biineit, .-: felemelt f6vel, ;'megtisztulva" td.vozolt onn6t.
Elemz6s: E = haz, 6piilet, templom,
F?S (". zag) : eredeti jelent6se fej, fci, de
k6s6bb irSnyt is jelent: ,,fel,'.
I1 _- il-ia : emelet. emelked6s.
B6r tcibben ezt ugy forditj6k, hogy a ,,fej felemells6nek"
h5za,, de v6lem6nyen 52grlnf
szerint
s rr1s1,smelked6s,'
a
elked6s" -_ megtisztul6s h6,z,a
forditis itt - hely6nval6bb 6s tal6l6bb. A

-

J1t

rnadarral kapcsolatosan ugyancsak a "felemelked6s" forditAst
l<ell alkalmazni, mert hisz a madir a fcjldrcil vagy 6916l feieinelkedik vagy sz6l1.
A sz6ban levti ige alakulasa:
Sag - illa Sa - illa Sa - alla Sz5lla 5z6ll.
Megjegyzem a sz6v€gi "g" lekopSsa a sumir nyelvben
lgen gyakori, 6s az "1" hangz6 illeszked6ssel lesz "a" -v6.
A fentiekhez k6pest a t6rgyalt
"rnadSr sz6lla"
kifejez6s sumir prototipusa:
mah-da-ara sag-illa.
Meg kell m6g emlitenem a sz6ll6s, sz6llSshely,5si -szavainkat, amelyek n6mi jelent6stani (szemantikai) viltozSssal
szint6n a "sag-illa" kifejez3sbll szSrrnaznak. Itt azonban
-nem lelki hanem testi felemelked6srdl van sz6!
A sz6l'his tehat az a hely, aho a firadt harcos testileg
f5radalmainak kipihen6se ut6n.
felfrissiil, feliidiil

-

Ezek ut6n Stt6rek

1""U"* madfrnevek

egyeztet6s6re

"
illetve elemz6sfre.
Ez alkalommal tucatnyi ma is hasznilt mad6rnevet

tov6bbi 6kes
fogok bernutatni, melyek elerneire bontva
bizonyit6kait szolg6ltatj6k a sumir-magyar- nyelvi azonos-

s6gnak.

melyek kiv6tel n6lkiil ijsszeEzeket a madirneveket,
- 6rtjiik, csak annyit tudunk,
ma rn5r nem
szavak,
hogy milyen- madarat jelcilnek. Ezek osalakjrlt 6s eredeti
jelerrt6s6t csakis az 6si sumir nyelv alapj6n tudjuk megismerni.
Nem von le e szavak bizonyit6 erej6b6l semmit sem az
a kciriilm6ny, hogy itt javar6szt bels6 keletkez6sii szavakr6l
a 5urnir nyetvfejlddds szeml6ltet6s6vel
van s2,6, soi ez
-- mig jobban al|}auzza.
a nyelvazonoss6got
mindez ragyog6 c6folat6t
Ami pedig a legfontosabb
t6ves hiede'lmeknek,
nyujtja a m6g mindig fel-fel bukkan6
az i. e, XVIII.
hogy a sumir nyelv, mint besz6lt nyelv
m6r kihalt.
sz6zadban
nyelv az 6-kori sunrir nyelvnek egyenes 6s
A magyar
folytat:isa.
tiiretlen
Eiril emlitettem, hogy az 6-kori sumir nyelv a "mad6r"
fogalom kifejezls6re, az egytaeu (teh5"t legrisibb)
-,_(ls"
sz6
a mai nyelviinkben, min iiniJl6
szivat is hasznSlta. Ez
- l6nyeges alkot6 elem ann6l ink5bb
m5r nem szerepel. De mint

telt
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jelen van
27 lissTstett szavakb6l all6 konkr6t madarnevek
trilnyom6 -r6sz6ben. MAr j6elire fel kell hivnom a figyelmet
sumir-magyar hangtcirt6net ritmutat6sa i-zerint,
-a"tI?-,
u "\".!"gy_
fejkid6se
h, majd j, esetleg (a teljes lekopis). Tapasztalatom
szerint az '(I', ut6n kovetkez<i ,,h,,:,,Ij,,-v6.,
majd "ly"-v6 v51ik. Az eredetileg ,,u,' mag6nhangz6 nemcsak mint "u", hanem a szcivegkcirnyezethez k6pest-rnint ,,ii"
vagyrnint "6" hangz6k6nt jelenik meg a t6rgyalt szavakban.
_ {gVeU hangtani v6ltoz6sokra - alumir nyelvi sajAtossdgok
6s hangtrirt6net figyelembe v6tel6vel
esetenlint _
fogok r6mutatni!
-Am vegyiik sorra 6s vizsgAljuk meg az isrnertebb mad6r_

A harmadik tag: "ge" .- nemcsak j6rSst, jciv6st, de
visszat6r6st is jelent, amint a sumir "alvil5g" sz6b61 is
lAthatjuk: "kur-nu-ge-a" : t'vissza nem t6r6s orsz5ga", ahol
a "ge" visszat6rdst jelent. A cimsz,6 tehSt ugy is fordithat6,
hogy ffszk6be visszat6r6 (mad5r).
A" sz6 alakulSsa egy6bk6nt a kijvetkez6:
pes-he-ge pes-e-ge fese-ge fecseke fecske.
A "g" m6ssalhangz6
legr6gibb v6ltozisi form6ja a
sumir hangtcirt6net szerint -a "k". Az s-z hangfejlSd6s ugyancsak gyakori.

neveket:

3.

l.
Ver6b, sumirul: Ber - ib.
Ber (bar-par alakpSrja) jelent6se Varga Zs. szerint:
puszta, mez6s6g, (par6 a sz6kelyekn6l.)
ib : men6st, i6rist jelent6 ige.
A s-z6kelyekbril kiszakadt cs6ng6k nyelvjArisa szerint -_
ma is "berib". Jelent6se: Puszt6t (mezOt) j6r6.
Itt azonban lehets6ges egy m6sik megoldds is, minthogy
a sumir nyelvben az',ih,, (ib-bi) fiut is jelent. Ehhez k6pest
a verebek: a 'opuszta fiai,,. Ilyen megold6ira a sumir nyelvben
van tcibb precedensl

-

2.

Fecske sumirul: pes - he - ge
Jelent6se: f6szek-jdr6 (f6szkel<i) t. i. madAr.
A sumir prot6tipus 3 elemb6l tevrjdik tjssze:
1.) pes : szaporod6s
2.) he (ge-bril) - hely
3.) ge (ke) = j5r6st, jciv6st jelentri ige.
$ kqt ebci tag jelent6se: szaporod6s (azaz kcilt6s) helye =
v-agyis f6szek. A halotti besz6dben (1200) ezt a sz6t ,,ieze,,
alakb-an.talSJjgk (halalnec 6s puculnec ,,feze,':). Ez, a pes-he
tr?y3}!61 alakult p - f 6s s -7 hangv6ltoz6ssat, valariint a
"g"-b6l szirmaz6 "k" hangz6 lekop6i6val.
A "feze" (f6szek) ekizm6ny6t egy Arpidkori Garammenti
krizs6g: Peszek (Kis es Nagy) .,eveben tathatluk.

Rigri sumirul Ri - gu
Analizis: Ri - iri -bril (ara alakpSrja) = j6r6s, menet,

de

aradSs is.

A ri-gu sumir

kifejez6s te}l'ht azt jelenzi, hogy a hang
6rja, a hangok'egymS.sra kcjvetkez6se,
sorozata
- melodia, dallam, 6nek.
vagvis
- Ehhez k6pest a cimsz6 helyesen ugy fordithat6, hogy
dnekes vagy 6nekl6 (t. i. a mad6r).
Ugyanezen gyrik<ikb6l sz|rrnazlk az osi '1e96". "rege"
szavunk, mely hirros hangszer kis6ret6ben elmondott 6neket
jelent.
Ilyen "6nekrnond6k"
reg6srik
voltak az Arp6dkori
kirAlyok udvar6ban, akik- a nemzeti-multat dics5itett6k 6s
a fontosabb hadi esem6nyeket 6nekelt6k meg. Ezek
korabeli szokSs szerint ki.iliin falvakba lettek letetrenitve.
R6gi okleveleink szerint
ilyen volt
Ennek
- til-u-ke. "Regtis-telek".
sumir aequivalense: Ri-gu-us
Us : adjektivum k6pz6
til v. til-u : kciriilhat6rolSs, kiirtilz6ris
ke v. ki (gi-Se-b5l) = hely, firld
Til-u-ke Tel-uk Telek : kiiriilhatdrolt hely (v. fcild) =
menete

Telek.

4.

Varju sumirul: Bar-hu
Bar

hu :

mez6s6g, puszta

mad6r
tr'orditSs: mezii (v. puszta) madara
Ez nyilv6nva-l6an a vet6si varju.
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A b v hangv6ltoz6shoz nem kell ki.il<incisebb magyar6zatot fiizni. (V. 6. ber-ib verib).
A '(h" "h" utj5"n "j"-v6 vt;Jtozik.
az 6kir5s a "h" 6s "j" m6ssalhangz6kat nem
Megjegyz6s:

vagyis diszn6.

A tS.jnyelvi

hu
=. mad6r
Jelent6se: iil6 mac{6r
A r6gebbi forma;
cilyti; a mai dlyv, k6sribbi kialakul6s.
Az "1" -]- ((h" itt is "1y" lett!

5.

Bagoly sumirul: Ba - gul - hu

6.

Keselyii sumirul: Kis - il - hu vagY

Kes-el-e-hu

Analizis:
Kis v. kes : sert6s
(gis, ges-b5l)
el-e) = felemel6s, (felemelci)
il-el iil-e
hu = mad6r
Jelent6se: "Sert6st felemelii mad6r"
Ez megfigyel6sen alapul6 sz6alkotSs. A keselyii, ez. a
a ny6jakb6L a b5r6nyt, eiqSt'
legnagyobb-ragadoz6 mad6r,
levegSbe
kiragadja,
kileb6" sert6si hatalmas karmaival
zs6kemeli 6s a magas sziki5k tetej6n sz6tmarcangolja
m5ny5t, 6s elfogyasztja.
-t<is'il-hu kes-el-hu kes-ei-ju : keselyii'
AlakulSsa:
Meg kell itt emlitenem, hogy a sz6ban forg6 gi,q - ges
(:sert6s) sz6nak a sumirban van egy alakpSrja: dis. A Magyar
i'd,iszn6" szavunk ebb6i sz6rmazott. Dis-nagu : nagy sert6s
3B

8.

set6ts59

lesz.

kiemelkedri =' nagy.

6lyv
Olyii sumirul: Ul- hu v. Ulu-hu
ul - ulu -- cil, megcil (A, Deimel)

-

ba (bar - bir) = vilSgoss6g; f6ny
gul - megsemmisiil6s, elpusztulSs,
i vil6goss6g megsemmisi.il6se = set6ts69
hu : mad6r
Jelent6se: a set6tsdg madara.
alakulSsa: Ba - gul - hu Ba - gul - iu Bagolvu = Bagoly.
Itt az u- o fejlSd6st l6ttuk; az "7h" pedig "1j" utjSn "Iy"

:

a

7.

a lresz6lt nyelvben
jelcilte,
n-ar a sumirol6gusok szerint
- jelen voltak! Ennek ellen6re- 6n ezt a vSTtozitst
b hangz6k
magyar fejlem6nynek tekintem.
- Ai utols6, vagyis az "u" mag6nhangz6 az irodalmi
nyelvben megmaradt "u"-nak, de az <5si pal6cz nyelvj6r6sban
mir "6", teh6t "varj6".

Ba-gul :

"gyeszn6" sz6 pedig

"ges-na-(g)u"-ra vez,ethet6 vissza.
Na : kiemelkedik; na-gu na-u

G6lya sumirul: Gul - hu - a
Elemz6.s:

Gul v. GaI =, nagv

hu

=
=

mad6r
viz
Jelent6se: A viz nagy madara.
Ezzel kapcsolatban fel kell id6znern gyermekkoromb6l
egy 6rdekes 'esetet. Tdcls pal6cz n6ni anekd6ta szerii,
r6gi
rigmusokat mondott el nekem. Ebben ekifordult ez a-kit6tel
is: "E1kiild6 az Ur nagy madar6t". Miut6n igen sok nagy
mad6r van, kiv6ncsian rnegk6rdeztem, mit jelent az, hogy
i'tugy madar5t". H5t a "9615z[1" felelte szinte megbotr6nkozva azon, hagy 6n ezt nem tudom.
TehSt a rnagyar n5pben tudat aiatt is 61,
a ,,g6lya"

-

6s a "nagv rnad5r"

-

azonossSga.

Alakutr6sa szerintem a kiivetkez6:

Gul-hu-a Gol-jo-a Golyoa Golya-a

:

G6Iya.

9.

S6lyom sumirul: Su - il - hu - um vagy

Su-ul-hu-um

Analizis:
: klz
Su v. si
: emelked6s, felemelked6s,
il v. ul
: mad6r
hu
Llm :-: "mi-I" : tjv6
Jelent6se: I{^6z16l fel,emelked6 lrrradS.r. / a/
39

a vadSszatta be'
Ez nyilv6nval6an a vad6szsol;rmot,
tanitott solymot jelii'li.
AlakulSsa: Su-ut-hu-um Sulhum Suljum Soljom =
S6lyom.

S Z vSltozhssal azonos: "Z6lyorn"
Szerintem ez,
mely azonban m6r nem mad6rt,
megye 6s vSros nevr5vel,
jeliilt
a-Hu-ba 6s Mu-su-un (Moson)
han"dm szem6lynevet
analogiSj6ra.
10.

HoIl6 sumirul: Hul - hu v. IIul - lu - hu

Elemzis: ker (kur, kir vSltozata) = kiirbeforg6s
he (ge - gi -b6i) - helY
si (se) : lokativusz' -ban, -ben
en = i6r5s, men6s
Fordit6sa: helyben kiirforg6ssal jir6
Mint ismeretes ez a ragadoz6madSr z's5kmhny6t a levegdben kijrijzve (keringve) k&esi, 6s alkalmas pillanatban vilcsa'p le r5.
lSmgvorsan
"A sz6alkotis
teh6t tal5,16!
EbbSl szSrmazik egy6bk6nt a "keres" igealak is' Ha
valamit elvesztiink, kiirbe forogva keressiik!
A n6v alakul6sa:
Ker - e - si - en Ker - es -en Kerecsen'

Analizis:
elpusztit, elpusztul

12.

madSr
hu
Hul-hu hul-lu holl6 (hasonul5ssal)
Jelent6se: pusztit6 mad6r
n"i* *"goid6st mutattam be kor5'bbi tanulrn6n;aimban'
glvY (t]{")
nli"irtrd" m5r bemutatott - kese'lvii,.g6l{u'
l- 6s h
kiivetkez6:
egymSsut5n
az
tug"iv--ttt.aKnevekben,
;f
*a-*l1n""!26 tiirv6nyszeriien iy"-16- v51t' 9-oqtggl-d6s.helyes;Z;A itett8en ki.telyeim meri.iltek fel, annSl is inE5bb' mert
tSjnyelviink sem
form6t __ tudom6som szerint
"rvo,,
"-?t
ismeri.
------Figyelemmel
arra, hogy-a "holl6" tulajdonk6ppel d6g 6, iifl;ev6 6llat _hisziharctereken az 1l1ati,6s emberi
hely6nval6bbnak l5tom a cimsz6
fr"ifaf."f fogyasztja,
sumir prot6tipus6t a: lllul-lu-hu alakra vezetni vissza.
hul v. hal = elPusztul, elPusztit
la v. lu (1al-b61f = teljes, teljesnek lenni'
A hui-lul v. hal-lal = azolos a "hal51" szavunkkal'
pedig mai nyelviinkon "hlottestet"
t *t-trr v. hul-la
"jelent 6s ez = hulla.i'ordit6sa: hulla madir (vagyis hullaevti)'
AlakulSsa: hul-ludu, a h lekopisAval: hul-lu-u, majd
u o vitltozilssal = hoII6.

Daru sumirul: Da - aru

Hul

(ga1-b61)

=
=

11.

I(erecsen sumirul: Ker - he - si' en

Ez a "solyom" rr5gebbi neve!
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Elemz6s:

: messze, t6vol
-b6i)
(ara
= i'6r6, mend
u
ara
Fordit6s: mes,szejhr6 (t. i. madSr)
A daru vSndo TriadSr; igy a sumir sz6'alkot6s s egyben

Da

: tal5l6!
egyeztet6stink
--" -ugy""ilyen

vSndormadarak a vadhidak illetve vadlib5k.
13.

Lud sumirul: Il - Iu - du
Il - iI - lu

du

az els6 sz6tag lekop6s5val: lu
= 69, magass6g-, (A.
Deimel szerint)
men6s,
i5r6s

ForditSsa: Eget j5r6 (magasban j516)
L4.

Liba sumirul:
Il - il

ib
a

-

Il'li

-

ib - a

Ii : 68, magassSg
: men6stii5r6It jelentS ige (Varga Zs' szerint)
v6ltozata'
= 6, ana -b6l (e - ne)marad
tehAt "li" * ib - a =

Itt is az els6 sz6tag lekopott,

j5r5 (liba).
" A
U.iogott vadludakat h6ziasitottrik'- 99 ne.viik rnegszerint a \6d az iiregebb, a

eget

maradt. A klalakult sz6hasznSlat
liba pedig a fiatalabb apr6j6sz6got jelenti.
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15.

Tyuk sumirul: Tu - ki vagy Tu - hu - ku'
Elemz6s:

Tu
hu

ki v. ku
Tu-ki

:= galamb
: mad5r
'' frild, hely
,= fiildi galamb

Tu - hu - ku : fiildi galarnbmadSr
Ez ut6bbi a "tyuk" szavunk prot6tipusa!

Alakulisa: Tu-hu ku Tujuku Tjuku Hyuku 'fyuk.
Mint 6rdekess6get megemlitem, hogy a "tyuk" neve
kinai nye'lven: ttaki (Zsuff"a S5ndor). Ez azonos a cimsz6ban
emliteti: tu - ki n6vvel( ugy alakilag, mint tartalmilag)'
A galamb- sumir "tu" fotm6j6t ma is haszn5ljSk: Tu - bi
hiv6 6s* bece n6vben, ahol is a "bi" :: tjv6. (Szem6ly 6s
birtokos n6vm6s 3. szem6lyi alakja).

V6gnl fel kell hivnom a figvelmet arra is, hogy az Erd6lyt
megh6dit6, honfoglal6 vez6riink: Tuhutum treve 6si sumir
n6v: Tu - hu'tu - um.
Tu-hu: galambmad5r
tu - um vagv tu - mu (du-mu-b6l) gyermek._ -Nanse
Je1ent6se: dalamh mad5,r gyermeke, (V' ij. az Ur
dinasztiShoz tartozo i. e. 3. 6vezred "En-anna-tu-urn" : Eg
ur6nak gyermeke cisi papkir6ly nev6vell)
Itt Tudni kel1, hogv- az aii sumir istenek Panteonj6ban
igen el.6kelti helyet foglalt el: trn - an - na, a k6s6bbi. Ist6r'
iitenn5. 6 volt a term6kenys6g-, a sziil6s, nSiss6g istene'
osi szimb6lurna: a galarnb.
A sz6ban-levci -vez6rn6vben szerepl5 Tu - hu =' galambszerint,em InSna istenndt szem6lvesiti meg' Az
rnaddr
eg'5sz n6v igy Stvitt 6rtelemben azt jeienti, hogy: trn6raa gyerilleke.
16.

A szakirodalom kiilciniisen kihangsulyozza, hogy Inanna

Istar istennci volt a sumir n6p: "Magna materje" vagSris a
"Nagy anva". Ennek eredeti- teh5t legrisibb megfeleloje

(aequivalense):
Gal - ama :r GaI - am. (Jelent6se szint6n: nagy anya). Ha
most ehhez hozz6kapcsoljuk a suffixumk6nt haszniit ba v' be
szem.6ly 6s birtokos n6vm5s egYes szSm 3. szem6ly6t, akkor
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tnegkapjuk az 6ltalunk ma is hasznilt galamb madSrnevet.
Az eI6z6 6s a jelen pontban elciadottak alapj6n teh6t
jogos az a feltev6siink, hogy a "galamb" dtent latin jcivev6nysz6, hanem eredeti szavunk 6s a latin nyelvbe -_ esetleg
etruszk kcizvetitlssel keriilt bele.
B5r szorosan v6ve '- nem tartozlk a t|rgyhoz, de m6gis
sziiks6gesnek l5torn, hogy itt foglalkozzam a "gal - ama"-b6l
fejlcidott: "kal - am - rna" vagy "kal - am" 6si sumir sz6val.
Ezen a n6ven nevezte a sumir n6p sziil6fbldj6t, a Sumir
fcildet, mint belfiilclet, szemben a ktitfOlddel, amelyet a "kur"
sz6val feiezett ki.
Minthogy a gal-kal sz6 nemcsak nagyof, hanem sziilet6st
is jelent (Hrozny), a kal-am kifejez6s sz6szerinti jelent6se:
sziilfianya (vagyis sziilcjftjld), b6r a sumirol6gr"rsok r,endszerint
orszSgnah forditj5k. E sz6 r6gis6g6t mutatja, hogy el6fordul
tcibb sumir kir6ly nev6ben, akik i. e. a 3. 6vezred els6 fel6,ben uraikodtak. Nevezetesen: Utal-kal-am-am (- orsz|g
pSsztora); Mes-kalam-dug : (az orszSg j6 vit6zeh6se) 6s
A - kalam - sar stb.
Ugyancsak megtalS:ljuk ezt a sz6t az lsi sumir kiizszavakhan is pI. kalam - ar vagv kalanr - en. Igy nevezt6k a sumirok
a vf,ndorSrusoliat (kereskedciket, iparosckat). Sz6szerinti jelent6si.lk: "orszfgot j5r,6" (ar-ara v. en = jir6s!)
Az el<jbbi -- elizi6val (hangkies6ssel) azonos a mai:
kalmSr szavunkkal, rnely eg;r6bk6nt, mint v6ndorsz6
n6mi
v|Izotazhssal bekeriilt az indoeur6pai nyelvekbe is! Az ut6bbi pedig
n6zetem szerint
6salakja -- a
K5l,rn6n 6s Kelemen csal6tli
6s ut6neveknek,persze hStrahat6 6s elcirehat6 illeszked6ssel!
A "kalam" sz6t megtal5liuk nyelvi eml6keinkben is.
Kcizelebbr<il: az 1046/47 6vekbril sz|rmaz6.
latin betiikkel,
6-magyar nyelven irt, I. AndrSs-kori imSban
a kcjvetkez6
szti vegk cir n y eze tben

:

-

ttcolamuuc ttpapa" uru.ctt
Sumirul: kal - arn - bu - ku papa ur - u - ka
Fordit6s: orszSgunk "pa,ila" ur6nak
Elemz6s:

kal - am v. kul - am = (saj6t) orsz|g
bu v. ba (suffixum-nevm6s) : 6v6
ku v. ke (ge -bcil) : sok, itt: tiibbesjel
ur - u = 6riz6je, p6sztora (k6s6bbi "ur")
ka (ga) = genitivusz eset.

I

rl

. A _fe_ntiek alapjan megAliapithatjuk teh6t, hogy a magyar
rrep a XI. sz6zadban rn6g ugyanazz,al a sz6val j_ j"t,;tt"u" 6,
nevezte sajSt orsz5g6t, mint ahogy 4 _ S ezer 6vvLl elribb,
az cisi sumir n6p
vagyis a "kalam" sz6val.
Eppen ezert ez- a szavunk, 6ppugy mint
e nyelveml6kbeli "lugal" sz6 perdiint6 bizonyitelbt szolg6ltatj6k
a
surnir - magyar azonossig t6tel6nek.
az risr6gi szavak ugyanis a vil6g semmif6le nyelv6_
- trr95.
nek
sz6kincs6ben meg nem tal5lhat6k __ csak egyediil
az 6-kori surn_ir nyelvben, s ennek fejlesztett alali3iban:- a
magyar nyelvben.

Fekete kiibdl t<6szitett szertartSs-pohdr tiired6k
az 6letf6val. (Louvre)

AZ "OROSZLANFEJU'' SAS

_ A SUMIR

HITVILAGBAN

Az 6-kori sumir n6p egyik legtisibb isten6br6zolSsa: a
kiterjesztett sz|rnyi oroszlSnfejii sas. Ez kozelebbrtjl a "leveg6 69 urSnak": En - lil istennek, a sumirok nemzeti
isteninek volt a szimboluma. Mint ilyen iisszefogta .'rz eg6sz
sumir n6pet
tehSt az cisszes vSrosSllamokat vSdelmezte s
vagy iildoz6be vette" Nem volt tehat
ellens6geit lesujtotta
ez ktlcjn istens6g, hanem "En - lil" isten ijsszetart6 erej6nek
6s f6lelmetes hatalmSnak -- mitologiai szimboluma. Ezt a
hatalmat tette szeml6ltettjv6 a fiildi 6llatok kirSly6nak: az
oroszlSnnak €s levegci 69 kir6lySnak: a sasnak, egyesitett k6pe.
az U r - i I. dinasztia
IMAr az i. e. III. 6vezred elejercil,
r6zelombormii,
ismqlsfss a r6g6szek Sltal felt6rt
idej6b<il
kiilcjis
sz6rnyu sast 5br6zol. K6sobb
arnely kiteriesztett
- istental5ltak ilyen
ncisen En-lil isten kultuszhelyein
6br5zol5sok3t,
igy az: "E-n i - i 1- - u "-ban. rrf,-ni-in-1t' =:
"6tven hhza" /temploma/. Itt meg kell emliteni, hogy a
sumirok a hatvanas /sexagesimalis/ szttmrendszerrel 6rt6kelt6k isteneiket: "Am" /60/, "B n - lil" i501, "En -ki" /40/,
En - lil istennek a szent sz6ma: iitven volt.
Az 6kiratos szcivegek is gyakran emlitik az "i)tven"
melynek
,'En-lil/ templornShan lev5 oroszl5nfejii sast
-, leletekhez
"f6ny6t6l a bi.incjs<ik reszketnek." Az erd6lyi
csatlakoz6an '- Temesv6rott is el6keriilt, ujabb id6ben -'

egy trired6kes agyaged6ny, amelyet ugyancsak: "oroszlSnfejii
sas" diszitett,
kcizeme"y megegyezett a mezopotirmiai
lebbr<il surnirleletekkel.
- lehet:
Ennek k6t oka
1.

2.

-

i vagy a sumir kultura kisug6rzSsa,
/ vagy egy elszakadt, /de ugyancsak sumir/ testv6rn6p

kii'on produktuma.

Ennek eldont6se m6g a j6vti feladata.
Az emberi civilizSci6 megteremt6ie'. az 6si sumir n6p
tcibb n6ven nevezte- a
kifejez6sekben igen gazclag l6v6n
- ott szerepelt, els6 desz,6ban16v6 sast. De mindegyikben

44

45

I

ilirr
l

jl

terminativumk6nt a din - gir : teremt6 vagyis isten n.6v.
valamint h5ts6 sz6meghatSroz6k6nt ,/determinativum/ a
"h u" : m a d 5 r sz6, tudvalevcileg nern olvasand6!
Ezek az e,nevez6sek a kdvetkez5k:
7.1 Dingir: Im-dug-ud-hu
lIsten/ Vitrrar - felh6 /-rnadfu/

6s legitim kir6tyk6nt ismert6k el. Az efaita risi
lrgrn"*l"vok szivosar tarilat magukai 6r e*""-JJi.ll, at
tov6bb 6!nek. Ezt kivanom egyeUf<:ii jelen tanu;_i"""^*"f
vatrd,s,,gos

meggvciz6en bizonyitani.

Ezek el6rebocs6t6sa utdn vizsg6ljuk meg, hogv
vajon
van-e
kimutathat6 osszefugges "_- a feni'v6z,iit *i"1,
mitologiai hagyomd,nyok 6s Maly irorsr'g
t".i"a"i*?i"t,
Almusnak sziiler6si.te_g:"Ja:;
"frO_
il6"iiti?
f
S,""-_-";"
Am l6ssuk ezt kcizelebbrti"l!
('Gesta
u|
rrungarorurn,, cimti
*ame]y
: 9.1yirt* kr6nik6ja,
11.. magister./
" --^4kciriil
1200
r.etragt"r*"iii
L""?rh r..0"
"_
nikrik alapj6n k6sziilt
.r.-""ruk tu"r", nyelveml6kiink,
hanern homilvba vesz6 6stci.ta"eiti"Lnek
is -_ egyik leg6rt6kesebb forrrisa!
e tatin nyelven irt _ kr6nik6i6ban a
. ,{lolYgu-s.re.qebbi
kr6nikikat, fethaszndirr" -_ A I mur;;k-iil;il",
dux Hunga riae / szlrmaz6s6t, rraiu^ir.i sztilet6s6nei
i_g""da
'
j6t ._ a kcivetliezr5k6ppen
;i6,-

2./ Dingir: Im-gig-hu
,/I s t e n/ Sdt6t felhd /-madar/

Az elcjbbi nevet megtal6ljuk Anonymus Kr6nik6j6ban

r

/ Dug-ud*a / 6sT okod/Tukud
Dug-ud-b5l4 krizs6g nev6ben. Az ut6bbit padig
- y ii g y 6s G y ri kdzs6geknek, nyehreml6keinkben is el<jG
y1200/: Tukuta foly$

{ordul6, nevSben.
3.i A s6mi akkidok a sz6ban l6v6 sast "All.-zv"
n6ven ismert6k.-Val6iSban -ez is sunair eredetii n6v. mert
"an: 6g", "zu "- isirer, tud. Je'ent6se: Az 69 ismerdje.
A semitol6gusok ujabban ezl
az akk6dok Sltal
hasznSlt
nsysf hozz|k el6t6rbe. Val6ban a hatalrnas mSretii
sasmad6r- /nyilvSn: saskeselyii/ a leveg<i6g j6 ismerSje volt,
amely scit6t viharfelhirk6nt ereszkedett a fcildre a16, hogy
zs5km6nyit megragadva ism6t magasba emelkedien. ./A
keselyi.i Sltalam kielemezett neve: kes - ille - hu :- sert6st

feiemelcj /-rnadfx/.
TehSt amint mondottuk az oroszlSn
fejii sas, ,- a
leveg5 kirSlya--:
En - Iil istent
a -levegi5 69 urit
- azonosult. Amde
- En-lil istennek -- - a
szimboliz6lta 6s vele
sumir vallSsi terminologi6ban rnSs neve is volt. Ennek
tov6bbi mondaniva'6m szempontjAbrSi kiemelkedci fontossiiga
van. Ez a n6v a "G'a I - M a h", je.1.ent6se: "Nagy 1\1[agasztos"
/vagy fens6ges/ avagy Su - MAh : Kegyes Magasztos.
JelentSs tov5bb5 az a koriilm6ny is, amire Leonard
Woclley
U r v6ros fe1tSr6ja, angol reg6sz hivja fel a
figyelmet.- A f6pa;cn6 I eme s7' aki rendszerint a kir6ly
l6nya volt, naponk6nt
krirmentben vitte fel - minden este
az Istens6g szobrSt -a "zigguratu" tetej6n l6v6 szent6trybe.
-Itt volt a fripapnrS szSll6shelye is.
\
A sumirok hite szerint
az istenek id<ikcizrink6nt
leszil'nak a fdldre. MeglStogatj6k
foldi szent6lyiiket is, hol
mint mondottuk-a fripapn6 szAllSshelye volt. A fcjldre sz61lt
isten 6s a fripapn6 gyermeket nernzettek. Igy tett6k elfogadhat6vS a sumir papok
a j6vendSbeli kirAlyok isteni
nemz6s6t ilretve dgi sz6rrnazi'.s,it,
Ilyen istent6l nemzett gyermeket
term6szetesen

-

-

"d:,

393a1
"Anno dominice incarnationis D.CCCXVIIII. ,,IJ g
e 6,,
sictlt supra diximus .- longo- post tempore cte genere ,,Magog,,
regrls
erat ouida^ tto6ilirsrmr.rs ir.rx sciTiae.
e,ri-dLit
sebe uxorem
,,Eune
"i n D e n t ;;;;;',
ritin"r,
du beli
,,Enr-esta'i
anni ducis ".- nomine: "
De qu-a genuit filium. qui
agn_oilinatus est:,,AIm11 s". __ Sed'an
eventu divino est
norninatus: Alrnus, quia matris
pregnanti per
- apparuit,divina visio, in"iw
forma ustu"ii qr"-q,r-"ri
:.lTtily*
ventnens earn gravidavit.,'
Ennek szabad forditdsa _ magyar nyelven_a
kcivetkezcj:
"Az Ur sziilet6s5nek glg. 6rrEl".r, mint fentebb
mon_
dottuk
hosszu idrju nnugAf kiraty
_utan.
r'zar m az o. tigek volt ekkor Sk i th i;
:
"u*rutrenAUOf
?";ff 3#
Ki. Dentumogeo.-ben feles6giil ,rltt" "!"i6d"d;;
_
".
Eunedub6liani
fejedelem..-lehny6t _. n6vszerint:
Em e s 6 t.
. .AJrnus
.Ett5i fiugyermeke sziiletett, at<it a I m u s -nak neveztek.
Az
elnevez6s._ csodis f aiuinoT esemeny kcivetkezt6_
et6
az Aiornt5l e-lnyomv;",,;ey
_ugyanis
.ii;.tf::u,"* e.gy_ csod6latos
;rrrraDan'.l
"t6ruli ]-i,
/divino/ IAtomAs
lx'rt rg egv,,s a s" alakjdban, amely dt * mintegy _!""if.Orf""
. vt'nic:ns/ teherbe eitette.i,
'fc'jesen vi)agoi tehat,.hogy
az erdi ismertetett surnir
milol619isl hagvci"r6nv"L'u, -ttri"os" fejedelmiinknek

:

t
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Mai nyelv6llapotunkhoz k6pest, a tlolmodi ngvsl nyeXvj6r6si" kiilitn6jl6d6snek tekinthetn6nk, 5mde. F' Deliisch-ln6met/ assziiologus sz€rint, a szumir nyelvben nem
az "a" hanem az "u" az alaphangz| - igy a sumillut nem a Gal-mah-di, hanem a Gul-muh 'di az tisibb, s a

Anonymus kr6nik6j6ban leirt
sziiletdsi legend6ja kozott.
igen szoros cisszefiigg6s van!- Ezek az 5si sumir hagyom6-nyok
a kr6nika adatai szerint m5g 819. 6vben teh6t
- multSn is
6vezredek
tovSbb 6ltek 6s elevenen hatottak.
mert:
7./ F,mese neve azonos
a sumir f6papnri Emes
nevevel
vagyis Almos anvja:- fdpapn6 volt s neve E m e s
- /val6sii funkci6t tcjltcjtt be.
ily egyh6zi
2. / Emese f6papn6 6pugy, mint az 6kori sumirokn6l,
uralkod6 k<izelebbrSl Eunedub6liani feiedelem
leSnya volt.
3./ Gyermek.6t,
a k6srjbbi Almos fejedelmet, az osi
- cjsszhangban, Enlil, -- & sumir
sumir hagyomSnyokkal
nemzeti isten
vagy mSsn6ven: Gal - Mah : Nagy Magasztos
nemzette,
6s pedig sas form6jSban, mert hisz a
- sasmad6r Enlil isten szimb6luma. Erre az6rt volt
hatalmas
sziiks6g, hogv a papsSg 6s a n6p k6s6bir a gyermeket, mint
isteni sz6rmazasut legitirn uralkod6j6nak ismerje eI.
4. / Ez az isteni szdr:mazds a sumiroknSl
mindenek
felett
fontos vo t, mert az 5si hit szerint a -"kilSlys6g az
ngb5l -sz6ll a 6." Epp' ez6rl ez az 6,gi :isteni/ slsdsf
s
n6vben is kifejez6sre jutott."Alrnus" nevinek sumir cisalakja:
Gal - Mah - us - "Nagy Magasztos" gyermeke.,/; us :
v6r, gyerrnek, ivad6k /J. Ha16vy szerint is./
Itt azonban tudni ke'I, azt a sumir nyelvi saj6tossSgot,
hogy a sz6kezdS 6s sz6rz6gi "g" m6ssalltangz6. ,,h', utj6n
gyakran lekopik. TovSbb6: hogy a "gal" alakpSrja: ',gul,', a
"Mu!" alakpSrja pedig "Muh" lekopSssal: Ma vagy Mu.
- - us
A n6v alakul5sa: Gal - mah
Gal -mu - us
Hal - mu - us
Al - mu - us Al -- mus
Almos. Ez
- a Hal-mu-us
- = Itralmos
ut6bbi ma is hasznSlatos
n6v; viszont
fejlcid6si form6ban * mint csal6di n{y
ma is 6Il
- (Megjegyzem, Anonymus
erre vonatkoz6
sz6eredeztet6se,
ak5r egy6ni megfejt6s, ak6r n6petirndl6gia,
nem
szerencs6s
6s nem fogadhat6 el, mert pusztSn a sz6-,,tjssze-

f{clnicdi ez utobbi fejlem:nYe!
De vaion ki ez a t'Ilolmodi"?
Erre feleletet ad a kovetkez5 "magyar sz6rv6ny"'
Gnir uu ege: Holmodia

Surnirul: ge - ni - ir wu /mtti igi: Gul - muh - di - a
Analizis: ge /ige -bol/ = egY, elsci.
ni - ir /nirn'gir <iJJzevonilsa/ : feiedelem' {6.p"p
mu - wu = iii6, de ez a sz6: nevezettet, /kiv6lasztottat/ is jelent'
Je'ent6se:

igi-ege : ir, uralkod6;
uta /vagy nevezett ir/: 'rHolEls6 fejedelem
modiT' Anonymus ezt igy mondja: Primus clux

Hungariae: /Almus/
n6 kiil megAilapithatj.uk,
Kiilonijsebb szellemi erSkifejt6s
hosv Ilolmodi /Gul- muh - di/ n6v azonos Almus /Gal ;;Ii - us,/ nev6ve1, csak persze m6s-m6s kifejez6si form6ban'
7'V. ci. Alm5rdi krizs6g nev6vel isl/ L6nyeges itt az, iogy mind b6-! -"Yigodtan mondhatforras, Almost:" els6.fejedelgnqngk.nevezi'
juk tdrt6nJti
Nem f6r -k6is6g ahhoz, hogy A.mos fejedelmiink neve
jo suniir n6v' Ugyancsak j6 sumir
mindket formabln
-,r"lr"k az Almos csal6dj6hoz
tattoz6 s Anonymus altal
a pirisibrientalista kongresszusta /19 '73/
togl" t -nsvgftsffejedelmi szem6lyek nevei is.
feliorolt
Ezeket az AnonymuJ /es nem K6zai!!/ kr6nik6j5ban
egy6b nyelvernl6k6sziilt cca. 50 oldalas tanulm6nyomban
- "magyar- sz6rv5fi.i"fo /:Tihanyi Ap5ts6g Alapii6level6nek
nyai", I. Andt6skoii imi:/ fontosabb szdvegrdszeivel egyiitt
rn6r analizSltam.
Minthogy ez a tanu'm6nyom a buenos airesi 'Salvador"
egy6b kongresszusi anyaggal egyiitt
Esvetem t<liaasanan
jetJnt
meg rF. J. Badiny: "Th-e Sunyelven
angol
-iJsat
merian Wondei, 1974.J csak az eredm6nyt iktatom ide:
1./ Eunedub6li ani /dux/.
Ez sumirul: Ene - du - bi - eli - an - ni
Jelent6se: Uralkod6: az 69 ur6nak gyermeke'
2.1 [Jgek
/nobilissimus dux/
- - a n6p /nemzets6g / lura vagyis
Sumirul: Ug - ege

cseng6s6n" alapszik.)
Kitiinik ez a tov6bbi bizonyit6kainkb6l is! A Tihanyi
ap4F5g_Alapit6levele
egyik legbecsesebb nyetv/1055/
ernlekiink. E nyelveml6k latinnyelvii
szcjveg6be beigyazott
"magyal: sz6rvSnyokban" 52srspel a ,,Holrnotli', n6v is. Ennek
sumir prototipusa: G-rrl-muh,di vagv Gal-rnah-du.
Ennek is a jelent6s: Nagy Magasztos gyermeke. A ,,du"
vagy "di" ugyancsal< gyermeket jelent.
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