
Szumirok és etimonok 
 
„Ősapánk az etimon” – ezzel a címmel jelent meg egy cikk az e-nyelvmagazin.hu c. 
honlapon, szerzője azon élcelődik, hogy egyesek szerint a legősibb nyelv a magyar. Kár, hogy 
konkrét nevet nem említ, mert ha ezt megtenné, mindjárt utána is nézhetnénk, igaz-e az 
állítása? (Előfordul olykor-olykor ezekben a körökben, hogy olyat adnak az ember szájába, 
amit sohasem állított.) Nevek helyett viszont elárulja nekünk, miféle indítékok munkálnak az 
ilyenekben: a műszaki és a természettudományok sikereit megirigyelve, a nyelvészet egyes 
képviselői ki akarnak lépni amazok árnyékából. Tehát az irigység, a hírnév utáni vágy lehet itt 
a fő mozgatórugó. 
 
A cikk írója szerint ezektől származik az alábbi hír is:   
 
“A párizsi Sorbonne egyetem nyelvészei néhány évvel ezelőtt számítógépes összehasonlító 
elemzés segítségével megvizsgálták a világ összes élő és holt nyelvét. Arra a kérdésre 
keresték a választ, hogy melyik őrzött meg legtöbbet az ősműveltség közös nyelvének 
elemeiből, az úgynevezett ős-etimonokból. A vizsgálat eredménye megdöbbentette a 
tudósokat is. Azt találták ugyanis, hogy az angol nyelv 4, a latin 5, a héber szintén 5, az indiai 
9, a tibeti és szanszkrit 12, az ős-török 26, a magyar nyelv pedig 68 százalék ős-etimont 
tartalmaz!” 
 
Vegyük észre, a mások sikereit megirigylő nyelvészek története erősen hasonlít a dicső múltat 
kereső délibábosokéra, csak egy kicsit más a körítés, más a megfogalmazás. Van viszont itt 
egy kis bökkenő: Ha ugyanis tényleg nyelvészekről van szó, akkor ezt az etimon dolgot nem 
lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Akkor ide bizony nyelvészeti érvek-ellenérvek kellenek, 
vagy legalábbis kellenének!   
 
Azért is fontos lenne tisztázni, hogy kinek az állításaival vitatkozik a szerző, mert ilyet, hogy 
a magyar a legősibb nyelv, tudtommal nem állít senki. (Legalábbis a számottevő, közismert 
magyarok közül.) Állítják ehelyett sokan azt, hogy a magyar nyelv semmiképp sem lehet 
olyan párszáz éve, innen-onnan összeszedegetett nyelv, mint amilyennek a finnugrista 
nyelvészek állítják. Többé-kevésbé ismerve a magyar nyelv páratlan kifejezőkészségét, 
gyökökre építkező, abszolút logikus mivoltát, valóban azt kell hogy mondjuk, a világ 
legnagyobb csodája lenne, ha ezt a nyelvet efféle gyűjtögetéssel így össze lehetett volna 
állítani. (Épp a napokban mutattam be a tarsoly szó származtatása kapcsán, mennyire abszurd 
azon nyelvészeink erőlködése, akik megpróbálnak minden szavunkat másoktól eredeztetni. 
Gondoljunk ezzel szemben pl. Gyimóthy Géza: Nyelvlecke c. versére! Nincs nyelv, amire 
maradéktalanul le lehetne fordítani, annyi az árnyalt kifejezés benne.) Na persze, ha 
ragaszkodnak a finnugor eredethez, akkor nem tehetnek mást, hiszen az egykor finnugor 
eredetűnek tartott szavaink háromnegyedéről mára bebizonyosodott, hogy nem az, (így már 
majdnem el is fogytak,) viszont ha magyar eredetű meg eleve nem lehet, (mármint szerintük,) 
akkor nincs más lehetőség, mint hogy átvétellé nyilvánítsák őket. Már csak az a kérdés, 
melyiket honnan vehettük (volna) át? 
 
Nem árt itt megemlíteni a közös ősnyelv elméletét, miszerint valaha csak egy nyelv volt, s 
minden későbbi nyelv ebből alakult ki az elmúlt évezredek során. Ennek a nosztratikus nyelv-
elméletnek manapság egyre több híve van, ezt állította például Varga Csaba is. Ha viszont ezt 
az elméletet elfogadjuk, akkor értelmét veszti a vita, hogy melyik nyelv az ősibb, helyette 
most már inkább arról lehet szó, hogy melyik őrzött meg többet az eredetiből? Természetesen 
az, amelyik kevésbé változékony, ez pedig elsősorban a gyöknyelvekre jellemző. Ilyen többek 
között a magyar is. (Hogy a magyar valójában sokkal lassabban változik, mint ahogy azt 



finnugrista nyelvészeink állítják, azt a közelmúltban, a „Nyelvünkről, nyelvemlékeinkről” 
című írásomban már bemutattam.) Lassan tehát kikerekedik, miért kötik annyira az ebet a 
karóhoz.  
 
Továbbmenve, az eddigiek alapján kijelenthető, hogy a magyar nyelv igenis összevethető az 
ősi nyelvekkel is. Akik elég bátrak, és ezt a ledorongolások ellenére megkockáztatják, 
meglepő eredményekre jutnak. Tegyük hozzá nyomban, akadt az eddigiek között számos 
külföldi is.      
 
Itt van például Marton Veronika egyik újabb írása, miszerint a külföldiek minden további 
nélkül elismerik a szumir-magyar nyelvrokonságot, csak a hazai megmondóemberek tesznek 
úgy, mintha ez valami istenkáromlás lenne. 

„Az UNESCO 1963-ban megjelent, Az emberiség története c. kiadványában ekképp ír: „A 
szumer mint agglutináló nyelv egyedülálló volt a régi Közel-Keleten, ugyanahhoz a 
csoporthoz tartozott, mint a kínai és  a türkmén, valamint a későbbi, ezekkel rokon finn és 
magyar nyelv” http://martonveronika.blog.hu/ 

 

 

2.  Az emberiség története (UNESCO, 1963) 

A jámbor magyar olvasó fel nem foghatja, hogy az igazán hitelesnek tartott UNESCO 
kiadványban közöltek ellenére, a mai magyarországi tudósok miért tiltakoznak oly hevesen a 
bizonyított és elfogadott sumir-magyar nyelvi és művelődéstörténeti, leszármazás ellen. 

Akadnak nyelvészek, mint pl. Csőke Sándor, vagy Gosztony Kálmán, akiknek sohasem cáfolt 
kimutatásai szerint az ismert 53 szumir nyelvtani szabályból („nyelvtani jellegzetességből”) 
51 ma is megvan a magyarban. Mutasson ehhez hasonlót bárki, bármiféle nyelvek esetében! 
 
Ott van továbbá Mesterházy Zsolt: A Magyar Ókor című könyve, amelyben sok minden 
egyéb mellett azt olvashatjuk, hogy megvizsgálták a magyar nyelv egyik legkiterjedtebb 
gyökének, a K*R-gyöknek a meglétét a jelentősebb európai nyelvekben, valamint a 



szumirban, és ki is mutatták azt mindegyikben, bár eltérő mértékben. Ezek alapján is 
kijelenthető, hogy a magyar nyelvnek bizony, mégiscsak rokona az ősi szumir.  
 
Ezzel szemben a ma idehaza hivatalosnak tekinthető vélemény ez lenne: 
http://sirasok.blog.hu/2013/04/22/szumirok_szittyak_es_osbuda 
 
Ebből a nyelvrokonságból persze nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, hiszen 
ha összehasonlítjuk a magyart a többi ősi nyelvvel, (ősgörög, latin, egyiptomi, szanszkrit, 
héber, stb.) akkor azokkal is ugyanide jutunk. Rokona mindegyik. (De többnyire a mai 
nyelvek is.)  Nem szabad tehát abba a hibába esni, hogy az összes többit figyelmen kívül 
hagyva, a nekünk nem tetszőket elhallgatva, csak arra az egyre, a szimpatikusra 
koncentrálunk, mert akkor ugyanazt tesszük, mint a finnugristák. Csak olyan elméletet szabad 
elfogadni, ami mindenre magyarázatot ad, máskülönben még mindig csak a ködben 
tapogatózunk. 
    
Ha már tudjuk, hogy minden itt volt hamarabb, akkor azt is valószínűsíthetjük, hogy ezeknek 
a rokonságoknak nem az innen-onnan-amonnan való idejövetel az oka, hanem egy ellenkező 
irányú nyelvi, kulturális, vagy akár népi kiáramlás – természetesen jóval korábban. Aztán 
persze voltak visszajövetelek is, de gondolom, olvasóimnak ezt már nem kell magyaráznom.  
 
Viszont az a vizsgálat a Sorbonne egyetemen még megérne egy misét! Hátha mégis van 
gazdája. 
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