lii,

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.

I
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-

i

ek,/
eke
ege
fejede em. /:igi
3. / trmesu /Almos anYia/
Sumirul: Eme - su = kegyes al]ya -- vagyis f6papn6
A. Deirneln6l: "Emes" = papnS
Ez alkalommal m6g hozzaveszem az Aimos nemzets6g
6s6nek
a kr6nik6ban ernlitett "Mag6g" kir6lynak /tex/,
- Almos fi6nak: "Arpad" fejedelemnek a nev6t'
valamint

4/. lsAaefis
Surnirul: Mah /mag - b61 : Magasztos, fens6ges
ug v. uku - fiu, ivad6k, nemzed6k
A
Jelent6se: "Magaszfss'tt - fis.
5. / Arp&d,
Si-imirul: IJr - pail - e.
El6rehat6 illeszked6ssel Ar - pid - e
ur v. uru - 5riz6, p5sztor /ez fopapi funkci6t- jel<ill
vagyis papi tejedelem. /:V. ci. a sumir kirSlynevekkel,..ahol
etsOtag{e.tt az "ur", "utu", "utuI" gyakran szerepel = 6riza,

p6sztor jelent6ssel :/
pad /pada, pad - e/ = nevezett /vagXrf az -69 vagy isten
5ltal^ kivSjas"iott'1. V. 6. "A - an - ni - pad - da" uri kir6ly
nev6.re1, i. e. 2800 k6ril1. Jelent6se ehhez k3pest:
Nevezett /vflasziott/ tir,/uralkod6/.
Erdekes, hogy a Garam-menti pal6c nyelvj6rSsb-an, az
"Arp6d" ut6nevef: "6rp5d"- nak /s<5t Orp6dnak/ ejtik, ami
megielel az 6si sumir IJr - pad - nak /ilietve IJr - pucl - nak,/'
trz is alStSmasztja sz6fejt6siink helyess6g6t.
kiiiiin kivSnok foglalkozni .-. az
Fontoss6g5n5l fogva
szereplti:
u-gyancsak
kr6nik5jSban
Anonymus

DENTUIl{OGER
n6vvel.

Ez a honfoglalSs e"6tti idtjszakban nemcsak

n6pn6v

volt, de ezzel jelii1t6k a magyarok r6gebbi szSllStqteriilet6t is'
Tal5n 6ppen ez6rt, tortln6sieink /s nyilvSn nyelv6szeink is/
a csal'6ka sz6hasonlatoss6g alapj6n ezt a kifej ez6st
Don
vagy
- tiivi rnagyatnak 6rtelmezt6k' Ez
Don - menii
nem helyt5116! A helyes megold6st
kutat6saim sz-erint
- a surnir nvelv alapjAn talSlhatjuk
-itt is nyelviink 6sforr6sa:
meg. -Sziiks6ges azonban, hogy a kiinnyebb 6s teljes meg6rt6's
ismerha csak v5zlatosan is
kedv66rt, az eldzrur6nyeket
tessiik.

z6
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Az 6-kori Kelettel, kijzelebbr<il Mezopotimi5val foglalkoszakirodalom; egy6rtelmiileg meg6iiapitotta, hogy Me-

5s1ak6i, a szubareusok
autochton
- az <5si niP, amint azt ,a
- voltak. Ez
vagy mSskint a hurrit5k
berl.lnl KeletSzsiai Muzeum igazgat6ja: E. Mayer nyomat6Neviik sumirul: subar
krsan allhuzza, nem volt semita.
v. subir.
A negyedik 6vezred kozep6n /-i.e. 3500 6v koriil-/
egyes tutii6h szerint szSrazfiildi uton, mSsok szerint a tr6nger
nena s6mi - n6pess6g 6rkezik a k6t folyam koz6:
f;i61,
-fj- Val6sziniileg ttibb huil6mban 6rkeztek 6s r6telea suroirok.
6slakoss6gra. A magukkal hozott
p:dtek az itt talllt
-szubSr
birtok5ban kialakitott6k, a teokartikus
magasabb miivelts.5g
szeml6letii, v6ros6llimaikat 6s meghonosit ottitk az cintijz€ses
csatornarendszert. A v6ros magja surnir n6pess6gii volt, a
kcirny6k /perif6ria/ pedig szubareusz. TehSt nemcsak nr5pi,
nyetvi kevered6s is tcjrt6nt! Tal6n inn6t
de ami ve.ejSr
szereptr6: t'kas I gar" elnevez6s, ami
ered
az 6kiratokban
jelent.
/:Y.o. a lagasi templom nev6vel:
"kett6s eredetiif"
E-kasgar; de a kasgSr n6v, megtalAlhat6 mint v6rosn6v
Belso - AzsiSban: TurkesztSnban is, s szerintem ez 6ssze'
filgg6sben van a "kaz6,r" n6pn'6vvel:/Ezt a r5teleped6st igv )Atja Sir Wooiley, a kitiinS angol
r6g6sz is, b6r ri a sumirotr<at
"tengetre sz6llt" n6pnek
a nomSd
vonzotta
tartja. Sumir gazdas6gi feilerdirl6se
- akkSdokat
igy a D6l - Ar5bi5b61 besziv6rgott s6mi
n6.reket
- tiimegesen telepiiltek 5t, f6leg Sumerfijld 6szaki
is, akik m6r

zc.cot6mia ,egr6gibb

r6sz6be.

Elzek aztan fokozatosan Stvett6k a sumir n6p kultur6j6t
6s sz6kincs6t is.
Ezirt mcndjAk a kutat6 assziro)6gusok, hogy az 6kiratos
tdbb r6tegii volt.
sumir nyelv
s
1500 6vi fennSllSsa ut6n,
A surnir- birodalom
- '- ((Ib - z\ - e:n'' /ibi -Ilu - Szin/
III. 6s Il. 6vezred fordul6jSn
iisszeomlott. Amint Mahlev
Ur - i kirily h6sies harcai ut6n
meg5llaEde, magybr kutat6 -- 6kiratos- forrAsok a1ap6n
/a
pitota /Babil6nia 6s Assziria 1906. Bp./ a "d6li akk6dok"
szakirodalom ekkor m6g igy nevezte a sumirokat/ a Tigris
fo1y6 menti karav6n /6s hadi/ utakon, a Zagrosz hegysSg
AIsr6 Zab foly6 6s a sztyeppe 5ltal hat6rolt terii'ette, /a
k6s6bbi Assziria/ vonultak.
Itt tanyFrzott a baromteny6szt6 6s rokon 52u[s1
- E n6pess6g
hurrita n6p
n6h5ny tcirzse az v. n. -als6 szabarok.
- fel6 vette utj5t, amit bizonyitanak a Harappa
egy risze kelet
6s Mohenj6 - Dar6 - i szubir 6s sumir r6g6szeti letetek az
51

Indus foly6 ment6n.
A kiv6l6 szovjet - orosz kutat6 Szergej Pavlovics Tol.qztov,
a vil5g b6mulat6ra
10 6ves r6g6szeti expedici6ja sor5n,
nom6dok lakta
az cisi Ku-ma -ar -iz-ma /Chorezm/
csatornarendszereket
6s
iintiiz6ses
kulturit
magas
teriilet6n
- Szerinte az i.e. XtrII. sz6zadhan _' d6lr6l 6s
fedezett fel.
hurrita
nyugatr6l /nyilv6n az aszszirok nyom5s6ra / szabar
Kanga
szent
a
n6pess6g 6rkezett
/=Ki-en-gi/-/ez a
/ez a kisebb egys6g/
nagyobbT, il,etve Ku-'ma-ar-is'ma,
teriiletere.
- A sumirok jelenl6t6t itt igazoliitk a korabeli n6p 6s
kir6lynevek, valamint a foldraizi 6s orsz5gnevekl
,/Erre a
jeleni<5s kciriilm6nyre Tolsztov akad6mikusnak lev6l utj6n
hivtam fe1 a figyelmet 1967 - ben.i Tolsztov is ezt a n6pess6get
"kettiis eredetiinek" nevezi! A szabarok - b6l v5ltak ki k6sobb
jelent6s
nSpcsoportja.
mint e n6p
a hunok
- gciriig cs6sz6r "A
-, sziiletett -Konstantinosz
Biborban
biroda'om korminyzas6r6l" irt /956/ rSnk magyarokra
leszijgezte, hogy a magyaron6zve felette fontos miiv6ben
kat egy idtiben, valamilyen okb6l:
"sabartoi asfaloi" n6ven
n6pnev. az :'ASfAl] 'giircigiis
neveztek. A szabar v. szabartu
- -- als6t leTerrTj/. O. ai
formSban asfaloi/ pedig arabul
"
:
.4,1s6
kcrbeli Zab el asfal
- Zab foly6 nev6vel.
Ez semmi m6ssal nem magyafinhat6 csakis azzal, hogy
sumer - magyar tijrzseknek vezetc! tcirzse
a sramuh - ger
tiirzs vo1t, mely ut6bbit, amint N6meth
szabir
a szabar
-is irja _- egyes tiirt6n6szek azonosnak
Gyula turkol6gus
az Ural - t61
tartanak
s hunskka;l! Ez volt a helyzet
- Azsi6ban. Ezt al|thmasztja egy-6si vSros neve:
kel,etre vagyis
_

Nyugat - KazahsztSnban

:

SUBARKUDUI{
Sumirul:
Analizis:

Su - bar - kud - uku
Su - bar : n6pn6v /Szabar, Szabiri

kud = dcint, eldtint
uk, uku /ug-b5l/ : t6P,

Jelent6se: Szabar - dtintti - n6p

nemzets6g

Ez tulajdonk6ppen azt jelentette, hogy a szabar /s-zabir
hun/ 6s moger /Muh - ger v. Mah - gar/ torzsszilvets6gnek
- vezetiitiirzsJ az Uralt6i keletre / Azsittban/ a szabarok
- Ez a tijrzs donttjtt az egyes tijrzsek
-/szabtuok/ voltak.
kiilonf€te /p1. legel<i foglalSs stb./ vit6iban. Ezenfeliil jeaz egyes tijrzsek kiilcin elnevez6s6t
lentette azt- is, hogy

-
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absorbe6lva
kifel6 az eg6sz tcirzsszijvetseg a vezetil
esetben-a szabar tijrzs nev6n
ssslspglt. Igy volt
az Uralt6l keletre
vagyis Azsi6ban.
- a helyzet az Uralt6l nyugatra:
MegvS'tozott azonban
vagyis Eur6,c5ban. Itt m5r a moge!: lmuh - ger/ vagy magyar
tijrzs volt a tijrzsszijvets6g vezet5 tijrzse.
/mah- gar/
Anonymus
kr6nik6ja a magyarokat s errril szSllSshelyii_

- jelen
"-

ket igy nevezi:

DENTUMOGER''
Sumirul: I)i - en - tu muh - ger
Analizis: Di ,/vagy gi/ : tcirv6ny, igazsag
en ie-ne/ : o
itt akuzativusz eset
cjv6
tu /vagy du/ : - tesz, csinSl
muh /vagy rnahl : magasztos
ger /vagv gari : gyermek, fiu
Jelent6se: Tiirvdnyt /vagy igazsSgot/
tev6 : diintd
moger vagy magyar.
Eur6pSban teh6t m5r a moger vagyis magyar volt
.(

a

torzsszcivetseg vezet6 /dont6 tiirzse. Ez idSig rendben volna.
Az 6stort6n6szeket azonban fdleg az 6rdekli, hogy mikor
me'y idciszakban
tijrt6nt ez az ','<irs6gv6lt6s',! Erre

- adnak kiel6git6 feleletet.
n6zve
a biz6nci kutf5k
Moravcsik Gyula professzor a kiv5l6 BizAnckutat6:
"Ilizdlncz 6s a magyarsilg" /Bp. 7950/ c. rnunk6i6ban r6szletesen fogialkozik s Bosporus2 kiirnySki hunokkal. K<jzli,
hogy - ezeknek feiede"me: Gordasz
Jusztinianosz grirog
cs5sz6r uralkod6sSnak elsS 6veiben527 /28 - ban itt6rt
a kereszt6ny hitre. Maga Jusztinianosz-cs6szSr volt a kereszt_
apia. Ez persze a bizSnci udvar szok6sa s taktik6ia volt
a nomSdok tSmad5sSnak elh5rit6s5ra. Gord6sz feiedelem
BizSncb6l hazat6rve eg6sz n6p6t
er6szakos uton
-"igyekezett megt6riteni. A nemesf6mbrjl- k6sziilt
6si b6lv6nyokat
- Emiatt a r6gi
beolvaszta|ta s becser6lte bizSnci p6nzre.
-valrAs. panjai az cisi haqvomSnyokhoz ragaszkod6 n6pet fell6zitottSk 6s a felb6sziilt n6p Gord6sz fejedelmet megtilte 6s
"testv6r€t" / z ez 6-kori, sz6haszn fiat /
val6sziniileg, a
mSsik tcjrzs frji6t: Maugeriszt ,/Mogeriszt ,/ -, a l|zad.its vez6r6t,
valasztotta preq fejedelemnek.
A l5zacl6k Mogerisz fejedelem vezet6se atatt megt6_
madtdk Boszporuszt /Kercset/ 6s a biz6nci gorrig hely6rs6get
felkoncolt5k" a v6rost pedig elfoglait6k.
A csal6dott 6s felh5borodott Jusztinidnosz cs6szdr,
:

-

biintet6 expedici6t kiildott a l5zacl6k ellen, de ez eredrr6ily
n6lkiil t6rf vissza, mert Mogerisz fejedelem 6s n6pe.
a nagy pusztas5gban' A,gortig ud;r.ar
eltilnt
"yi."t"lu""l
ez volt a nomadI 6ilfrtsz6 takiikrij6valJzemb€o,
ellentaktikSja'
j61
hev6lt
n6pek
iovas
-- - 6t a tiirzsszovets6g vezet6s6t
IVlogirisz-n6ie ekkor vette
trlbir hunokt6l s igy lett a magyar n'.6p neve --Anonymus
"
Dentu moger vagy-ls -f)iintdrnaqyal'
szerint:
n "5rs6gvAltAs" j6val Attila hun bjrodalmanak

^r ut5i t<;rt6nt -a fentiekhez
cisszeoml5sa

k5pest: 527 i28 6vekben'
hogy ramutassak
a
c6lom'
vol
az
Je'len tanulmanyornmal
-a

ttjrt6ne'mi szempontb6l, fontos

""oX." 6s lehet6s6gekre,^amelvek
to"t"""toLra

--

t6nyekre'

a magyar dstort5neti
iagy'legal5bbis fog6dz6ul szorgSl-

kutat6Lsnak timpontul,
hatnak.
Az <jstort6neti kutat6sban, a vez6rsz.erep kijzismerten:
Nyelviink, annak 5si szavar velosagos
a nyelvtuilornSnyt illeti.'"1,"a-ir"
aztSn a hiteless6g pe-cs6tj6t
tcirt6ne,rnet -orroarat
ha az 6stort6neti kutat6'
esetben,
A;t;-az
16.
irti
tggtt"*
"nulv?"if"" 6s megt6oesztS nyelv6szeti koncepci6t !o.gad. el
konokul 6s kijvetkeb6r j6hisiemiien
alanul 6s ehhez
ja *
tal6l
6mdkkal
probl
ol
ir..
v"
;;;5;;;"trLa
?q,ut :':Tb""
megoldhatatlanok'
vagy utatU'-' ;-":yek teljesen
el5bb
meg akarja
6ron
- atot"oitoaattut *6gi.
n"
- Sstiirt6netet
-minden
harnis
""gy
6s
megalaf,ozatlan
egy
old'Jni. rigy
t6r el6nk. magyarsag
hogy.a
R6gi, de ma is 6rvinyes meg6llapit6s,
mi ennek
vajon
De
{gazl
v6sz!-Ez
a horn6lyba
Osttrrterieie

az oka?
A felelet nem neh6z. Csak konkretiz6lni kell az el6bb
elmondottakat.
-

Ostortaneti kutat6sunk alapja: a finnugor lura,li/ rot ot r5g elrn6lete. K6tsegtelen, !-o!y finnugor nyelvrokons6g
l6tezili. Ez azonban-."i. g"rrutikii rokonJ6g, hanem: kiils6
6rintkez6sen alapu'6 kapcsolat folyomSny-a
Az az 6stcirit6neti [utat6, aki kiz6r6lag a finnugor roXots6g elm6lete alapjan kiv6nja megoldani i magyar 6stiirt6
,rltttu*".td piobiemAit, - 6hatatlanul
net
nincs kivezetri rit. Az
-"6vezredekre
l-*-*gy-*Aty
kAtyuba keriil, ahonnet
a magyarsSg 5stiirt6holott
uratiat *"galt a tudomSnya --,
id6szaka
jelentSs: egy 6s f6l 6vezredes
-le.
jStsz6dott
"ete"et
-"egy
illetve-ott
fiizSdik
A,zsi1hoi
eletie:
t
Uratt6l
az
idSszak'
A kor6bbi s ugyancsak m5sf6lezer '6ves
:i4

melyrril mar 6kin'5sos ernl6kek sz6lnak
az o kori Mezopot6mia fcildj6hriz k6tiidik, ahol
rnint a-vilSg els6 tcjrt6neirni
- majd i. e. ZbOO 6v krjriil _
n6pe
hosszu ideig tiindrikrilt,
a.z ellens6ges
n6pek gyiinij6ben elbukott 6s elhagyta dsi
hazhjit.
Magam r6sz6r61 jelen ir6sommal, a magyarok surerir

irfnyu kibontakozdsSt
illetve hom6lvSnak eloszlat6sdt kiv6ntam -- szer6nv tudfe-redef6n alapul6 Sstcirt6netiink, helyes

somhoz m5rten

-

e!6segiteni.

Meggy6zijd6sem

g$1k gddig az

ugyanis, hogy rjsttjrt6neti kutat6ink,
urali /finnugor,/ rokcnsAg elm6iet6nek sziikcis

b6kly6iban vergcidtek e b6k1y6t6i megszabadulva
nyiltabb 6s szSlesebb l6tkcirii peripektivAt nyernek s igy
kcizelebb keriilnek
minden fudorn6ny v6gs6 c6ljAhoz: a
tdrgyi iobjektiv/ igazs6ghoz!
azzala rnagvarhzattal
. !r...!\o-votny naglzsz".U t"l.UJ. saky;rgy
,,HURRITA" .6p
eg6szitjiik ki,_ ho_gy a ,,SUBUR,'
nem volt csak "baromteny6szt6',,- hanem inkdb a sumirok
tanit6mesterei lehettek, hiszen a wool,ey altal megfllapitott
ozoyly1q pusztitotta ei kultirr6jukat egeszen KIS v6iosig.
1t<r.
e. 4000.) Mrivelts6giik 6s kultfrfokuk rn6r6ie az a*tiz6nh6t,
p8Jrn6sra 6pitett ZIGURAT Eriduban, n'relyrril parrot szimol
be
a "tizenegy" egymSsra telepiilt v;iros URUKBAN,
.6s -az
me'vek
mind iiziinviz eidttiek.
Igy rtreg6rthetiS az is, hogv a Gitrgames 6posztcired6k
sumir szdveg6ben S{JEUR-UR{JK van irva, mely bizonyitja
azt, hogy az eredeti, risi URUK v6rost a subur n6p 6piiett"e.

_=r_o_n--
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A ,,SZOI{" frS WZZEL KAPCSOLATOS SZAVAIhIK
SUMIR ETIMOLOGIAJA

H6rfa az UR-i sumir kirSlysirokb6l
Sir Woolley Ssat6si eredm6nyek6nt a British Museumban'
(a hri.rok hely6be jelk6pesen beirtuk a magyarnevii
sumir vArosneveket')

A mritt szS,zad v6g6n, iiletve sz6zadunk e1ej6n a vil6g
tud6sai (nyelv6szei) hatalmas verseng6sbe fogtak
a sumir
rokcns6g ,,clicscis6g65rt". F5:radozSsaikat,
hogy- az 5si sumir nyelvnek
- va16 tartoz6s6t
valamely 616 nyelvcsalS:dba
kimutass5k, - r[57]sfes 6s kritelez6 erejr.i bizonyit6kok hiiny6ban
s2enfsn
siker nem
- rcssz szolgiilatot tettkoron6zta.
Igen
a tudom6nynak L. Messerschmidt n6met professzor, asszirol6gus, amikor eleve tudom6nytalannak min6sitett minden olv kis6rletet. amelv az <jsi
sumir nyelvet bSrmely 616 nyelvvei hasonlitja cissze. Szerinte ugyanis
az cisszehasonlitott nvelvek,
elrittiink ismenye]vform5.it,
legalSbb 5 6vezred -v6lasztja el s ity
ryi9g
idrit6vols6got eredrn6nye,sen
Sthidalni nem lehet A tud6sok,
rn6g oly kivSl6ak is, mint A. H. Sayce (angol) Ott6 Don-ler (finn) Winkler berlini professzor megtorpantak 6s elSlltak a tov6bbi rokonitSsi kis6rletektSl.
Pedig L. Messerschmidt ezen t6tele helytelen, haladisellenes 6s a tudomd:ny szempontj6b6l
egyenest k6:"os.
- a mirlf sz6,zadban
TaISn ahhoz lehet hasonlitani, hogv
m6g az ember holdra val6 utaz6s6.t is:-bmberiles kivihetetlen gondolatnak tartottS,k. De az emberis6g m6gsJm mondott
le az ily irSnyri kis5rletekr6l 6s kell<j ekik6szit6s ut6n
e
tSren ma m5r
f6nyes eredm6nyt 6rt el.
Honfit6rsiival
ellent6tes all5spontot k6pviselt: F" H.
Weissbach, a lipcsei egyetem professzora, akf a ,,Die sumefiu"!_., {"r99" (Leipzig) cimri mtiv6ben azt vallotta, hogy kellai el6k6szitds ut6n, a ,,rejt61yes" sumir nyelv rokons6gi viszonyaira f6ny derithet6. Ehhez sziiks6gesnek tartja azonban
a sumir_nyelvtan
s surnir sz6t|r 6s f6leg az egynyelvri sumir tdblafeliratok-sziivegdnek ismeret6t.
Weissbach professzornak e halad6 Sll6spontiAt kell teh6t
elfogadnunk
azzal a hozzdadl"ssal, hogy ismerni kell m6g
a sumir nyelv- gazdag hangtiirt6net6t is.
A fenti kell6kek
ki.il<jnosen pedig a sumir 6s magyar

-
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(6rnagyar) hangtcirt6net isrneret6ben: a sumir-rnaqyar egyen-

iet t6-nye'- mlnden k6ts6get kizSr6an _. blzonyithat6'
Ei aikalommal csup6n a cimben emlitett n6h6ny {isi
s
a figyelmet felhivni
szavunh suraair eredet6re kiv6.nom
egyuttal bemutatni, hogy a hangtiirt6net segits6gdvel-

eiJrerr6l-elemre hatradva szavainkat 6s sz6elerneinket mik,6nt
6si nyelviinkre visszavezetni.
lehet a sumirnak nevezett

term6szetesen csak- azokra a hangttirt6neti sajStsSgokra utalok, amelyeknek ismerete, a cimben emlitett szavak
Eredm6nyes ijsszehaso nlitlstthoz, mulhatatlanul sztiks6gesek"
Ezek a kcivetkez5k:
1.) A t6blafeliratok sz6veg6b6l .- min6|-^nskelijtt az a feltr-in<i sajSts6g 5.llapithat6 meg, hogy a sumir ir6s 6s nvelv
a f6mag6nhangz-okat (a, e,
rogy"tuiotr ;Jlentfsu szavakban
i,"u) irgysz6ivfn ,,v6gigskilIl"zza". ugy tunik tehit, h-ogy-a sumir nietvb"r, . *ugitrhangz6k mell6kes karakteruiek. PI. kal
(,.gai"-b6i) kel, kul,-kil : n6i szem6remtest,,- sziilet6s, gyert <jveked6s, nagy, stb. (A kiil<jnboz6 jeient6st.az Pagya-6k,
rhz,z'a rneg, hogy a sumir nyelv kepiias irtjArn fejl6dott')'
Sag, sug, sig : sm.lkeCett, magas, stb'
,,Bad"-b6l: bat, bit, but : megnYit, stb.
,,era"-U6l - jhrl"s, men6s: ra, ri, ru vagy metat6zissel:
ar. ir. ur.
Ez a nyelvjelens5g a k6sei magyar nyelvben" is megtal61hat6. Pl.: ism-er, esm6r, tismer, iismer; hoz, Itez lciz; ra-re"
stb. Ez a sumir nyelv suj6ts6g azzal magyar|zhp't| egyfel5l'
(francia) 6s
h;;i. surnir ,ty!1.rk,utt,-minl
-rf,rnutatnal< erre L-enormant
hangz6illeszkedes
nagyfokir
HJmmet n6met)
= o azt mondja -volt (Vok6,lharrn6nia). Pl. ma-an-du/gl-a
illeszked6ssel: mu-un-du-a : u.a. Vagy pl. a B. Hrozny (cseh)
Ud v' Utu - nap
5,1tal emlitett: kal, kel, kil = sziilet6s

Itt

sz6b61.

-

Kal-ut-a - a nap szijlet6se vagyis Kelet' V' <j' Kalotaszeg
Kel-ete : u.a. V. o. Kelet (6gt6j)
Kil-iti : u.a. V. ci. Balaton-Kiliti.
Itt szerepet jStszik a tcjbbf6le sumir nyelvjirds is,' J' Haa sumir nyelvnek 7
levy (francia) 6i B. Hrozny szerint
dialektusa volt"
2.) A sumir tS,blafeliratokban rengeteg ,'IJ" -jel, ilietve
betu szerepel. Valamennyi sumirol6gus egyet6rt abban, hog;r
a nagysz6infi ,,IJ" jel: ,,o", ,,ii" 6s ,,iitt hangz6t takar' .Ezt a
feltevbst a k6sei *igy"i nyelv telies m6rt6kben igazolja' Pi'
5B

gu-mu-un-du-ur = komclndor. sz6szerint: jo marha<irz6; uruorsz6g (sz6szerint: szent v6ros :6llam,.r"rr]"rt
??9.:
kis-il-e-gu v. Kis-ilgu : keselyii, sz6szerint ""gti, telemJki
"r!r*gf ;
mad6,r {gu); mu-un (mug-unr ilakpd.ria mag_sn : masas
ig ..menny (mrinny) rl6sd: Halotii Besz6d: mir.-hi_ur,rza-gr.
sumir nyelvben ?2,,u" es ,,e,' gyakran v6ltja egym6it,
e;pigy mint a magyarban
az ,,o,' es-..e,' hangz6". pf .'"por .
per, sor ser.
_ 3.) Ugyanigy az,,i" 6s ,,e,, hangz6 sokszor felcserelddik.
A_k6sei rnagyarban a smmir ,,i,' szinte tiirv6nyszertien
,,e',_v6
v6lik. Pl.: ti-ir-im-tu-e : 6iet-nemz6st tevd = ieremtci: 6lt_S.r_
il : becsiil sz6szerintt magasba emel, nagyratart.
, !:) A s_umir nyelvben & ,,gl' hangz6nak 2 fejlcid6si tenclencraJa volt: g - k gl g c! Ez a fcjl6desi iranyzat a k6sei
magyarban ,,h" 6s ,,j'-vel folytat6dik. nl. gir-e - here (sz6_
slelinl:-nemzci) gir-e-l(a) : her6l (sz6szeriit: a nemzdt .,he_
r6t" eltd.-volitja); hericsl<61 (a kakas p6rosod6sa) gir-e-si-kel :
nemz neki ivadSkot. p-al, gul- = kal, kul (sziiletSs. gyermek);
gu1 :.pusztul5s; gul-lal : teljes pusztulds, vagyis n"itat
ry.0.
m6g: hulla).
. 5.) Igen gyakori a sumirban a sz6eleii 6s sz6v6gi m6.ssa1_
hangz6k eltiin6se. El ',g]
9! ,,k,, hangz6kndl forrjil elo leg_
icibbszcir. Pl. (g) a-i(d)": Holdisten sz6szerint a vir, h6za (oitnona).

: itten sz6szerint: kiizeli helven.
a sz6eleji magrixrlaangz6 eltiin6se is.
Pl. (a)ma : ma : anya. Ebb6t: ma-a!-rag-a _ mSsik vagy
mdrsodik anya, vagvis- mostoha; (u)ru
ru : r'6ros61lam,
(a)ra
ra : men6s, jSrdls.
- Az ,,S" (s) 6s
6.)
,,2" a sumirban v6lti6k egvmist. pl. 5i:
iz szem, l6lek, de viszont a ,,2,' 6s ,,s" (Jz) is! Pl. zag-sag :
(k)i-te-n(a)

Tcibbszcir elSfordul

f6, fej, szent.
!.r) Ugyancsak ismeretes a sumirb6l a d _ t hangfejldd6s. Pi. dingir
- isten sz6szerint: 6letet ,t"*"5 (rLii-- tingir
til) vag)ris teremt6.
(Itt megjegyzern, hogy a sumjrok __ mint
terrneszetirnid6 n6p
legekiszor a tengert (cis.rizet) istenf_
- szerint az 6svizb6[ ke]etkczett minden
tett6k meg, rnert hitiik
6lef. Feltehe.tri-, hog17 a ,,tin-gir,' eredetileg nem istent. hanem
,,tengert"-t jelentett. Bad
_ Ta_
bat : megnvit.
- szavunk*ebbrjl Da-bar
bar : oldalt kciriilzS,rt. (a tdbor
ered.)
B.) V6giil megemlitem, hogy a sumir ,,m" (6s c
,.b,') a k6_
sei magvarban sokszor ,,v',
fejl6d6si tendenciit mutat. pt

-

I
n

mu-an vagy ma-an
val6 (de ember is).

-

cjlev6

= vani mulu vagy malu

-'. l6tezo,

A sumir nyelv *a, i.l. Jt.l""r."uben is ar6nylag
fejlett nyelv volt. Ugyanazt a fogalmat tcjbbf6lek6ppen
tudta
kifejezni. A ,,szem" megjelcil6s6re az al6bbi szaGkat haszniilta:

igi, ige, ege (,gi, ,ge) (L. 449.)
idi v. ide (,di, ,de) (IGI eme-Bal form5ja)
ini v. ine (in, en, un) (L. 449.)
Si v. zi (5u, zu, 5a, za) (L. 449.)
$s : (gabona)szem (L. 367.)
Az elsri tekintetre k6,thatjuk, hogy az igi, ini, idi nyeiv-

jAr5sbeli v5ltozatok.
Igi -_ zi(g) v. Igi-si(g) : szemmel megver (legy6z) vagyis
ig6z (zig v. sig : Iegy6z, lever)
La-idi : szem6t teljess6 teszi - I6t (r6gi: 16ti) (La1 vagy
la - teljess6 tesz, megt6lt).
(I)ne-zi(g) v. sig : szem6t teljess6 Ieszi - n6z
: teljess6 tesz, megtdlt).
(sig v. zig
- itt tcjrt5net6bSl
Az 6kori kelet
tudjuk, hogy a sumirok
Mezopot6.mia d61i r6sz6n
rrrilr Kr. e. a IV. 6vezred kcize- rrndszeriikkel val6sigos paradip6n
fe-jlett csatorn6zdsi
csomi- kultrir5t teremtettek. Epiileteik (kiilijncjsen a zikkuratok) ma is csoddLlatot keltenek. A csatorndz6si munk6latok
valamint a nagyszabAsri 6pitkez6sek
rendkiviil sok munkAskezet ig6nyeltek. A munkaer<i sziiks6gletet,
a sumirok
frileg
h6boruk itjfn, hadi foglyokb6l biztositottik.
Igv
m6r a- legr6gibb id6ben kialakul a rabszolga tSrsadalom. A
rabszolga helyzete igen megal6z6 volt. Jogai nem voltak. Nem
volt jogalany:,,szem6ly".
FelhasznS,lt5k <iket szem6lyi szolgdlatra is. De a rabszolgdnak ,,szemlesiitve" kellett 511ni ura el5tt, vagyis urdra nem
tekinthetett. Ez6rt a rabszolgS,t igy is nevezt6k:
igi-nu-du v. (iginu-tug)
in-nu-bir-re v. (bar-re)
si-nu-bad-da v. (igi-nu-bad-da)
Ezek a kifejez6sek mind azt fejezt6k ki, hogy ,,szemet
meg nem nyit6 = nem tekint<i
teh6,t nem szabad ember,
azaz rabszolga.

-

E,zzel szernben a szabad embert (aki
het)
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in-bir (bar) v. en-ber

a szem6vel tekint-

sz6val illett6k.
Ez tehht az ,,ember,' szavunk eredete.
U.Sfl3ncsak a ,,tekintci', teh6t szabad ember megjelcil6s6-

re szolgSlt a ii-bad v. iu-bad kifejez6s (illeszked6srEi-_

s"_
bud v. Sa-bad).
a ,,szabad,' szavunk eredete. Ezt a szavunkat a legr6_
gib-b nyelveml6ki.inkben: a Halotti n"r"eau""'.'
r.oi"tf"ro
fejlesztett alakban tal6ljuk meg:
,,zoboducha,,

sumirul: 5u-bud-dug-ga v. zu-bu(d)_dug_ga. Elem ezzik
ezl
kifejez6st!

a

ii (zi), Su (zu) : szem
bud (illeszkedett-alak:_,,b_ad""-b6l) megnyit. Teh6t:
=
Su-bud v. Sa-bad (zu-bud ,o.
: t""ki";;;'v*agyts
""_bud)
,,szabadt'.
dug, du = tesz, csin6l
felsz6lit6 m6d 6s optativus.
{".(y. ge) : legyen
(tev6s
legyen) ga
ha I j"
{1rsl;ga t.l"gy".
baditsa meg.
M6r k6s<ibbi 6s fejlesztettebb kifejez6s a: tuk_in_tu
(tuk-in szem.nyit6,s, pillant6s, i"f.i"tAr; i" - -Jug _
du-b6l = tesz, csin6l).Fordit6,s: szemnyitd,st csin6l6 _ tekint6.
Ez a ,,tekint,, szavunk eredete.
tudjuk a tekintetes cim
1B4B-ig csak ,,nemes em,bert"-Amint
-ia"oii
vagyis urat iletett r""s. Iiv
cisi iddkbc nvrilik
tehat vissza
"r ;;;;;i#
az urobbi idrif,en is nasz""rt
gazdag sumir nyelv j;gtfi, ";"d;..
. A kifejez-xsekben
,""n"a
embel fogalmat m6g m.dsk6ppen is ki iudta"t";Erni.
sr-rm-rl-e v. zi-im_il_e : szem6t felemeld
!il. = eme_l, felemel; im v. mu = d, civ6).
-R6gi -nyelveml6l<einkben: ,,zemelil,. Ez a ,,szem6ly, sza_
vr.rnk_ eredete. (L. J6kay-K6dexi
HazSnkban ieen sok helys.6gn6v tanuskodik arr6l,
hogy

a z 6 I I a n d o s z 6 I I 6 s[ e I y e r n e v a"a
o i ] ;;
yj;
rok {v-agy ezek ut6dai) neviikber, ;

;; f;; ;il?u;",
mindig er6szeretettel es"i"riuL"d
";i;;";;;';,
nyomatekkar
harrrrBitat
Jr.,

megjelcilest
Csak n6hilnyat emlitiink:

Edel6ny :
Wessel6ny
Weszele :
(Itt az M :

Idi-il-en

:

.

Szemet felemelci

:
-:Mu3-!i-il-en szem6t felemel6 f6rfi (muS)
Mu-zi-il-e
W hangfejkid6st t6tjuk).
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liny: En-gi : Urak. Ennek v1ltozala:
{Jny : Un-gi
u.a. (ge, gi tiibbesjel ,,9e"-b51 : sok)
: TermelS urak, de m6r
Terenye : Ti-ir-en-ge
Tergenye : Ti-ir-gin-ge : Terrnelci csel6dek (gin)

Narrr6ny : Na-am-en = Uras6g
Birczy G.5za: ,,A magyar sz6kincs eredete" cimu munkSj6ban felemlit nyelveml6keinkb6l n6h6ny nevet, amelyek

6rtekez6siink t6m5.iA,ba szorosan beilleszthetSk. Nevezetesen:
1174: l.{umvoge, sumirul:
Nu-um rnu-a-gi v. ma-ani : Nem levo (Nu-um v. Na-am =
nem; mu v. ma - ci; age v. a-ni : lev5, vagyis van. (Nurn
volou : Nu-um
mulu v. malu : Nem l6tezo (nem ember);
- : Nu-um-il : Nem eme16 (t.i. szemet). De
1219: Numel
fordithat6 irgy is, hogy nem 6ki, mert a sumirban az ,,6let
61ni" sz6nak a: ti-il felel meg
ami sz6szerint azt jelenti.
hogy teljes niiveked6s, teljesed6s
61et.
A ,.szem" szavunk a Halotti -Besz6dben ..zi-lm" alakban
fordul el5.Ez megfelel a sumir ,,ii-im; ,,Si-mu" (zi-im
zirnu) sz6nak. Jelent6se: szeme (im v. mu : 6, iive). Ugyanez
611 a gabona szeme is
52srn = Ie-m(u). A sz6v,6gi maginhangz6
hangtiirt6netnek megfelel5en
az 6
magyar

eltiinik. -

-

--

Ugyancsak a Halotti Besz6dben ekifordul a ,,szerelern"
adiectivurn alakban. M6s nyelveml6kek szerint:
- sumirul: zi (v. 3i(-ri-il-mu.) Zi v. i;i = szem! ri
,,szerelmu",
(aba-b6l) : r5, fel6, il - eme16s, mu v. im : iiv6) -- for:ditdrsa:
szern 16 emel6s, szem r5,vet6se. Ez vall6si vonalon kegyess6get jelentett. (Az Istens6g r6tehint, vagyis kegyes hozzS). A
kciz6letben azonban szeretetet, szerelmet jelentett. Ma is
mondjuk: szemet emelt, szemet vetett rh
vagyis megtetszett nel<i, szerelmes lett bele.
V6giil m5g foglalkozni kell a ,,szent" szavunkkal, mely a
H. B.-ben ,,szeft 6s ,,szent" alakban szerepel. Ez is ijsi szavunk 6s a sumir nyelvre vezethetri vissza. K6t sumir sz6b61
tev5dik cissze: Zi (5i) : kegyes, tiszta 6s en vagy en-tug : 111
vagy tekintri. Fordit6sa tehSt kegyes irr vagy kegyes tekintetii. Zi-en vagy Zi-en-t(u) illeszked6ssel Zen (Szen) vagy
Zent(u) (Szent).
A sumiroknSl a ,,zi-en" vagy inverzi6val ,re\t-zi" (enszi)
papi fejedelmet vagy fcipapot jelentett. A papkirSly (papi fejedelem) neve a sumirokn6,l: En-zi vagy Pat-e-zi (helyesen
Pad-en-zi). Ez azl jelentette, hogy ,,nevezett kegyes rir". Tudniillik a sumiroknSl ,,uralkod6" (lu-gal, pad-en-zi) csak az leszavunl<
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hetett, akit a v6rosS._llam isl-9.ngfge (Levegrieg, hold, vagy
"megnevezetf,i,
nap-isten) ftipapja tltjdn,
el6jeile1 _ ,,n6v-en
azaz ,,utalarnra sz6litott',.- Nz6rt nevezt6k az uralfod6t:
,,ne_
vezett kegyes irnak,'.
.A, kereszt6ny vallasra tert magyars6g, osi ideol6gi6ja
szerint, ezt az ,,en-zl', vagy zi-enr ri-eniug elnevezest hasin6lta az 6gbeli kegyes gr1k" vagyis a szentek megjelcit6s6re.
lvtegJeg)rzern
.a ,,szera,, \lt-en) : kegyes irr _ mint 1elz5, a
H. B.-ben M6ria neve elcitt
is szerep6l". J. Halevy rr"rr"iu ut udimikus szerint az ,,,e11.,, (en-tug) J sumir nyehlben nemcsak
y.?i: llu urndt_is jelentett. lW6ria jetzrije teh"d,t ,,kegy", n""O_
nek" forditand6. A ,,nem,,-ben- (genus)- a k6sei
-"[y", nyelv
sem tesz kiilcinlos6get. Szent L6"szL6 _ Szent MareTi.
tdrgyalt \9u..r peldab6l is megdliapithatjuk.
,. M6"a"?..itL
hggy
tcibbezer6ves irlcit6vols6g ellen6re is _ u tungio.t6net -segfts6g6vel a nyelvazor"rrig eredminyer""
--g?iia_
githat6.
Az 6rtekez6sben emlitett szavak szorosan egybefonfid_
nak,^ igazoljSk egym6st, vagyis ii rmaguk t6masz."tj6k al6 a
megfejt6s helyess6g6t
Mrlr_ pedig, ha ezek a megold6sok elfogadhat6nak 6s he_
,lyesnak
bizonyultak, akkor ihasonl6 m6jszerrei
tott sz6rn-egfejt6sek ezrei is megd.Iljak helyiiket. A surfiir-ma""gr"lr":_
gyar
tudatosan
tagad6k erre azt mondhat_nyelvazonossS.got
Jai<,-.hogy ,,a_szokincs alaki 6s tartalmi egyez6sei nem ele_
gend<i-k a nyelvazonoss5g meg6llapit6s6hoz. "
Amde amikor azonos ,,nyelvtin', alkalmaz6sa mellett osi
nyelveml6keink szcivegft
_ a hangtcirt6net segits6g6vel .rigysz6lvSn
teljes m6rt6kben visJza tud.juk v"ezetii az 6si
- az milr a nyelvazonossrig drint6 6s k6ts6gtelen
surnir nyelvre,
bizonyit6ka.
A ty9oTq"t vegc6lja-: az igazsag kiderit6se Az igazstt"g,, vezetii
hoz
utak azonban t6ved6sekkel vannak kikcivezvL. EzLket a t6ved6seket a tudomdnynak ki kerl kiiszcib<ilni. JoLb
r:l6bb mint ut6bb.
A.tudomdny eddigi eredm6nyeit, vdgLegesnek tekinteni
nem lehet, mert ez meggitolja a tudomdiy "tovabbi
lad16sft.
"l6"rfruKetslgtele_n,
hogy
a
mai
magyar
nyelvtudom6ny
.,,rnegrrizk6dtatds
n6lkiil" nem tud 6tt6ini a iin.rugor rot or,sasr3t
a sumir-rnagyar nyelvazonossig t6tel6re. Amle az igazsi.got
sem-lehet ,,v6ka alSl rejteni',, mert az napot f.ar niaganik
L6p6srril-l6p6sre kell teh6t haladni. Elsd feiadat ,rottr" I,rZ63

zetem szerint
a M. T. A. egisze alatt egy Sumir-Magyar
Tudomdnyos T6rsas6g
l6trehoz6,sa. Ennek feladata lenne az
eg6sz orsz6g teriiiet6n foly6 ilyirS,nyri kutat6sok iisszefog6sa,
egybehangol6sa 6s ki6rt6kel6se. Kiilfoldrjn m5,r ily t6rsasS,gok
erdem6nyesen mukcidnek.
Sziiks6ges tehf.t ezzel a k6rd6ssel behat6an 6s tiizetesen
foglalkozni, ann5,I is inkSbb, mert a magyar nyelvtudomSnSzszomorf f6nyt
ra 6s tudomSnyos ktjreinkre
nem kfv6nt
- magyarokat - legkdzelehbrcil
vetne, ha ebben a * minket
pozitiv
&int6 k6rd6sben, a kiilfiildi tud6sok 6s kutat6k
eredm6nyei ekjtt
csak n6ma elismer6ssel kellene- fejet hajtaniok.

_Lt_c_n_

r{6bHs@w

MES-AN-NA-PAD-DA
agyagtSblSja az UR-i kir6lysirokb6l.
(Sir Woolley 5sat5sb6l a British Museumban)
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cimti tanit6 kcinyvsorozatunk
eddig megjelent kcitetei:

1.) Dr. SZILVAY Gyula: A beseny<ik Tijrt6ncte.
2.) Dr. Vrig6 P6l: A V6rszerz6d6s Erejc.
3.) Fekete Zsigmond: Holt volt hol nem volt
Pribina orszaga.
Magyur
4.) Dr. Novotny Elem6r: Sumir Nyelv
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