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SZERZŐ KIADÁSA

MONTREAL, 1973

TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

"A magyar népek őstörténete" jelen második kötete bemutatja a Régi Keleten élt 
magyar  népek  —  úr  népek  azaz  árják  —  kusokkal  és  szemitákkal  való 
érintkezését és ennek során feltárja az őshazából történt elvándorlásuk okait, 
minden lépésnél rámutatva a Kr.  e.  időkben használt  magyar szavak tömeges 
jelenlétére. A harmadik kötet az Európa felé vonuló néprészek útvonalait írja le 
és történeti, régészeti, mitológiai és nyelvészeti bizonyítékok kíséretében szól az 
Európában létrehozott kő-és bronzkori magyar településekről, különös figyelmet 
fordítva  a  Dunamedencébe  ment  őshazai  magyar  törzsekre,  amelyek  oda  dél 
felől, a Balkán-félszigeten át érkeztek. Befejezi az előadást a keleti irányból jövő 
magyar  néphullámok ismertetése,  amelyek  a  Duna-medencébe hozták  népünk 
második összetevő elemét, a turáni emberfajtát. Mindebből az derül ki, hogy a 
mai magyar nemzet népi felépítésében két emberfajta vitte a főszerepet: az úr és 
a  kus,  más  szavakkal  az  árja  és  a  turáni.  E  két  faj  etnikai  hozadéka  hetven 
illetőleg húsz százalékra tehető.

Dél-Európa  és  Nyugat-Európa  magyar  korszakát  eredetileg  nem  ebben  a 
munkában szándékoztam előadni. Ha a kezem ügyében lévő anyagot mégis itt 
mutatom  be  azért  teszem,  hogy  nagyobb  nyomatékot  adjak  népünk  európai 
voltának  és  jobban  kidomborítsam  azt  az  úttörő  és  építő  munkát,  amelyet 
elődeink ezen a kontinensen a kő- és bronzkorban végeztek, s ami — sajnos — 
egészen  feledésbe  merült.  Régi  teljesítményeink  napfényre  hozása  érthetővé 
teszi,  hogy  azok  a  történészek,  akik  népünk  Európa-tudatának  lerombolásán 
fáradoznak és  azt  akarják nekünk bemagyarázni,  hogy "nem vagyunk európai 
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nép", rossz úton járnak, mert a tényekkel ellenkező dolgot állítanak. Mert ha mi 
nem vagyunk európaiak, akik e kontinenst a magasabb kultúra számára először 
feltártuk, ott minden nagyobb folyónak és hegynek nevet adtunk, sőt magát a 
kontinenst  is  az "úri  faj"  (Európa)  lakóhelyének neveztük,  ki  volna az,  aki  az 
európai névre több jogot formálhatna?

Az első kötettel kapcsolatos tapasztalataim nyomán egy másik változtatásra is 
elhatároztam  magamat.  Arra,  hogy  az  idegen  szerzők  magyar  vonatkozású 
megállapításait egyes pontokon jobban kiemeljem és az ő szavaikat eredetiben is 
többször  idézzem.  Vannak  ugyanis  olyan  Olvasóim,  főleg  odahaza 
Magyarországon, akik valamilyen balhiedelem következtében hajlamosak többre 
értékelni  az  idegen  szerzők  megállapításait,  mint  a  magyar  tudósokét.  Ha 
ugyanis valami előnyös dolog derül ki őseinkről és azt mi mondjuk meg, külföldi 
magyarok,  a  mi  állításainkat  otthon  eleve  gyanúval  fogadják  és  bennünket 
részrehajlással  vádolnak,  mintha  az  igazság  részünkről  való  kimondása 
tudományos  vétek  volna.  Ugyancsak  a  kishitűekre  gondolva  növeltem  a 
munkámhoz csatolt Okmánytár terjedelmét, ahol sok ókori hieroglif és vonalas 
írású szöveget mutatok be eredeti formában, ábécés átírás kíséretében. Az ilyen 
mellékletek  kétségtelenül  nagyobb  meggyőző  erőt  képviselnek,  mint  a  róluk 
szóló puszta elmélkedés. Ezekkel a módosításokkal munkám eredeti terjedelme 
meglehetősen  kibővült,  amit  két  másik  fejezet  lényeges  lerövidítésével  sem 
tudtam ellensúlyozni. A kiadás így költségesebbé vált, de azt hiszem, az említett 
változtatások a magyar őstörténeti kutatások jelen állapotában szükségesek és 
indokoltak.*

Nagy  köszönettel  tartozom  a  nyugati  magyar  sajtónak,  amiért  páratlan 
szívélyességgel és sok jóindulattal ismertette munkám 1968-ban megjelent eiső 
kötetét.  Ugyancsak  köszönetemet  fejezem  ki  a  világ  minden  tájáról  hozzám 
érkezett levelek íróinak, akik nemcsak buzdítottak a további munkára, hanem a 
kezükbe  került,  magyar  őstörténetre  vonatkozó  folyóirat-  és  újságcikkeket 
kedves  figyelemmel  elküldték  nekem  betekintésre,  sőt  néha  nagyob 
kiadványokkal  is  megtiszteltek.  Külön kiemelem  Halász János  dr.  (E.-Á.)  nagy 
segítségét,  aki  ókori  történetre  vonatkozó szép könyvtárának minden jelentős 
darabját — összesen mintegy kettőszáz kötetet — átküldte használatomra New 
Yorkból. A küldött könyvek között több igen hasznos munkát találtam, amelyek 
beszerzésétől költséges voltuk miatt kénytelen lettem volna eltekinteni. Ilyenek 
pl. a Gardiner-kiadványok, amelyek hieroglif szövegeket tartalmaznak és ezért 
különleges  nyomdai  szedést  igényeltek,  avagy  éppen  a  szerző  kezeírásával 
készültek.  Halász  János  dr.  lekötelező  előzékenységéért  tehát  ezúton  is  hálás 
köszönetemet  fejezem  ki.  Ez  az  írókkal,  olvasókkal  és  könyvbarátokkal  — 
otthoniakkal és nyugatiakkal — kialakult széles körű és bensőséges összeköttetés 
volt legkedvesebb élményem munkámmal kapcsolatban.

Amennyiben  még  módomban  áll,  munkaterületemen  arra  törekszem,  hogy 
eredményeim  javát  angol  nyelven  is  bemutassam,  természetesen  a  magyar 
dolgokban kevésbé jártas olvasók gondolatvilágához igazított tálalásban, eleget 
téve  ekként  magyar  és  nem-magyar  nyelvű  levelezőim  többször  kifejezésre 
juttatott kívánságának. Ez a feladat most már megvalósítható és sürgős is, hiszen 
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egyéni levelezéssel, néhány sorban, lehetetlen a magyar őstörténet megújítására 
irányuló gondolatainkat idegeneknek tolmácsolni. Olvasóimat annak idején majd 
értesítem a dolgok állásáról.

Montreál, 1972 október 23.

Baráth Tibor dr.

* Olv, tőlem: „Tájékoztató az újabb magyar Őstörténeti kutatásokra!", Montreál, 
1973.
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AZ AFRIKAI KUSOK

Eredetük és szálláshelyeik

A kusokat  az emberi  nem egyik legkorábban kialakult  népes ágának tekintik. 
Legfeltűnőbb testi  tulajdonságuk az,  hogy bőrük fekete -  pontosabban szólva: 
mahagóni  színű  (238m 96)  -  de  arcuk  ennek  ellenére  szabályos  európai  arc. 
Leszármazóik ma főleg Etiópiában és Indiában élnek, egyebütt már elkeveredtek 
más  fajokkal,  nevezetesen  az  úr  népekkel  (árjákkal)  és  elvesztették  eredeti 
vonásaikat.)

A kus emberfajta kialakulását a Bengáli-öböl környékére helyezik. A faj onnan 
vándorolt szét keletre és nyugatra, mindkét irányban nagy távolságra hagyva el a 
szülőhaza  területét.  Akik  keletre  mentek,  Szumatra,  Jáva  és  Borneó  szigeteit 
érintve, kijutottak a Csendes-óceánra, megszállták annak szigeteit és első ékeik 
talán Közép-Amerikába is  eljutottak.  A nyugat  felé  tartók  egyik  ága  előbb az 
Indus-folyó völgyét szállta meg, azután Ázsiában az Oxus (ma: Amur mentét a 
Kaspi-  tóig,  valamint  az  Eufrátesz  és  Tigris  dél-mezopotámiai  szakaszát, 
mindenütt  a régibb árja (árja-I)  emberfajta  képviselőivel,  az  úr népekkel  jőve 
érintkezésbe. A nyugat felé haladók másik ága Afrikába irányult, benépesítette 
Etiópiát, majd az Est- Bora (ma: Astaboras) és a Kék-Nílus völgyén át behatolt az 
Asszuánig terjedő egész folyóvölgybe s azt is kitöltötte emberanyagával. Ezek is 
az  úr  népek  telepeibe  ütköztek.  A  kusok  nyugat  felé  vándorolt  részei 
tulajdonképpen tehát a Régi Kelet nagyobb részét ellepték és korai beérkezésük 
következtében  ott  több  helyen  ők  alkották  az  őslakosságot.  Szétvándorlásuk 
ugyanis  az  emberiség  első  ismert  nagy  népvándorlása  volt,  amit  azonban  a 
történettudomány módszereivel  csak  akkor  észlelhetünk,  amikor  a  szétterülés 
már  megtörtént  és  elkezdődött  köztük  és  az  árják  között  a  gazdaságilag 
értékesebb területek birtokáért folyó évezredes küzdelem.

Az Indus-völgyi, ázsiai és afrikai kusok azonos fajbeliségét és együvé tartozását 
az ókori történet- és földrajzírók jól tudták és annak megfelelően valamennyiüket 
ugyanazzal  a  névvel  nevezték,  "Etiópoknak"  mondva  őket.  Ez  a  név  állítólag 
görög  eredetű  és  jelentése  "égett  arcú"  (burnt  face,  222m 2.).  A  görög  írók 
szokását követve, a Kus nevet a modern tudósok is gyakran az Etióp szóval adják, 
akkor is, ha a forrásban (pl. a Bibliában) kus néven szerepel (238m 91). Az ókori 
szövegekben arról is történik említés, hogy a kusok afrikai részlegét nyugatinak, 
az indiai-ázsiai részt pedig keletinek tekintették és a vonatkozó kifejezéseket - 
,Esti' és ,Káldi' - népnévként is használták. Minden kusok rokonságát a modern 
tudósok is tartják, de annak jelzésére az "Indafrikai" műszót használják.
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A Nílus-völgyi  kusok telepei  -  a  továbbiakban kizárólag ezekről  beszélünk -  a 
Thébától délre mintegy 160 km-re lévő Asszuánnál kezdődtek és a Kék-Nílus és 
Fehér-Nílus  egyesülése  táján,  Kartumnál  végződtek  (ld.  az  1.  sz.  térképet)  . 
Ehhez a kb. 1700 km hosszú völgyszakaszhoz tartozott még az Est- Bora és a 
Kék-Nílus által körülzárt Mérő-sziget felső része, nagyjából a Setét (ma is ilyen 
neve) folyó vonaláig. Ez az Asszuántól Khartumig terjedő völgy és a Mérő-sziget 
a történeti "Kusföld".

Kusföldön a népesség elhelyezkedése a táj  földrajzi  felépítésének megfelelően 
négy csoportban történt. A Nílus 1. és 2. kőtorlasza közé eső völgyszakaszban 
aránylag kevesen laktak, mert ez a terület nem kedvező az emberi megélhetésre. 
Itt a föld terméketlen, köves és sziklás, azonfelül a sivatagok oly közel érnek a 
folyó  mindkét  partjához,  hogy  víz  csak  egy  5-  20  km-es  sávon  található.  A 
lakosság zöme itt az asszuáni körzetben zsúfolódott össze, ahol a völgy jobban 
kiöblösödik. Ez a város volt a vidék vallási és közigazgatási központja, itt székelt 
a feketék istenasszonya is, akit a nép ősanyjaként tisztelt és aki egyúttal a táj 
névadója.  Az  Asszuán  név  ugyanis  hieroglif  jeleinek  pontos  olvasata  szerint 
'Asszony  Hona'.  A  kus  lakosság  második  csoportja  a  Nílus  völgyének  ama 
részében lakott, amely a 2. és 4. kőtorlasz közé esik, ahol a föld termékeny s a 
gazdaságilag értékesíthető sáv már majdnem 60 km széles. Ezt a középső Nílus-
szakaszt Núbiának nevezték és egyik nevezetessége az, hogy hozzátartoztak a 
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keleti  sivatagban  lévő  roppant  termékeny  aranymezők.  Főhelye  'Napata'  volt 
(Napi  Ta,  azaz  Napföld),  más  néven  'Nap-Otthon'.  Az  igen  terjedelmes  4. 
kőtorlasztól  délre,  a  Nílus  következő  nagy  kanyarulatában  helyezkedett  el  a 
Kusföld  harmadik  embercsoportja;  ők  alkották  a  'Magária'  nevű  tartományt. 
Ennek kormányzati és közigazgatási központja az azonos nevű város volt, más 
nevén  'Magyar-Otthon',  görögre  ferdítve  Mero.  A  kunföldi  lakosság  negyedik 
csoportja a Magári-sziget felett kezdődött és a Vörös-tenger mentében északra 
nyúló  hegyes-dombos  pusztákon  lakott,  az  úgynevezett  Kossala  ('Kos-Helye') 
nevű tartományban. Történeti ismereteink megindulásakor, Kr, e. 3200 táján, a 
Kusföld említett négy területéről, amelyek meglepő módon mind magyar nevet 
viseltek, még nem hallunk; akkoriban csupán az Egyiptomhoz legközelebb eső 
asszuáni völgyszakasz állt az érdeklődés középpontjában.

Kisebb  kus  csoportok  a  Kusföldön  kívül  is  éltek,  nevezetesen  az  Asszuántól 
északra eső nílusi völgyszakaszban, ami már egyiptomi birtok volt.  Valahol itt 
lehetett az a körzet is, amelynek hieroglifáit (192m 250 sk) így olvassuk: 'Maradt 
Setét Hon'. Egy további kun körzet létezett a Nílus deltájában, ez volt a 'Kos-
Hon',  amely  azonos  a  Bibliában  szereplő  Goshen  területtel  (the  province  of 
Cushan in Egypt, the same as the land of Goshen, 191m 304). Éltek még kus 
töredékek a  Színai-  félsziget  oázisaiban és  bizonyára  másutt  is,  de  ezekről  a 
területekről kiszorították őket az Egyiptomban hont foglaló magyarok.

Sokféle népnevük

A kusokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték. Az egyik legtöbbet 
használt, talán éppen a legelső név, amellyel őket illették, a SATET vagy SETÉT 
név volt,  -  az angol szakemberek megállapítása szerint.  Ezt a nevet rövidített 
alakban, egyszerűen Setinek vagy Setnek is olvassák, feleslegesnek vélve a nevet 
író  második  T-hang  kiejtését.  A  Setet  szóról  ugyanezek  a  tudósok  azt  is 
megállapították, hogy jelentése "sötétség" (darkness, 192m 243, 247; 22m 161; 
24m 181; 57m 64). Mivel eszerint a nem-magyar tudósok már elolvasták a név 
hieroglifáit és a szó értelmét is megállapították, nekünk könnyű kideríteni, hogy 
a Satetnek és  Setetnek olvasott  és  sötétséget  jelentő egyiptomi szó azonos a 
magyar nyelv 'Setét, Sötét' szavával és hogy ez a megjelölés a kusok arcszínére 
vonatkozott, akiket más nyelven is "égett arcú" embereknek neveztek.

Hogy az angolok jól olvasták a vonatkozó hieroglifákat és a Setét szó valóban a 
bőr  színére  vonatkozott,  írott  kútfőkkel  is  tudjuk  igazolni.  Az  első  kőtorlasz 
vidékén, amint mondottuk, a kusok nagyon tiszteltek egy fekete arcú istenanyát, 
akitől  magukat  származtatták.  Nevének  hieroglif  jeleit  (Okmánytár  1)  a 
közismert kulccsal (25m, 199m) így betűzzük: a nyíl SET; a két félkör T és T; az 
asszony NU; együtt SE(T)-Te-Te NU, mai magyar grafikával 'Setét Nő'. Észre kell 
azonban vennünk, hogy a hieroglif szövegben a nyíl a bőr-fogalmat érzékeltető 
értelemhatározón megy keresztül, amiből félreérthetetlen, hogy ami sötét színű, 
az  a  bőr.  Eszerint  az  egész  kifejezés  így  hangzik  (zárójelbe  téve  a 
fogalomhatározót):  Setét (bőrű) nő. (2) Az asszuáni kus istenasszony nevét más 
hieroglifákkal is írták (Okmánytár 2), de azok ábécés átírása is ugyanaz: SeTUA-T 
~NU, 'Setét nő'. A név kétféle írásmódja szemlélteti, hogy a körülbelül ötszáz 
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közhasználatú írásjel közül az írnok meglehetős szabadsággal választhatta ki az 
egy-egy  szó  lejegyzéséhez  véleménye  szerint  legalkalmasabb  vagy 
legtetszetősebb írásjeleket.  Ugyanannak a  szónak vagy  névnek tehát  többféle 
grafikai alakja lehetett, nem úgy mint a ma használt harminc-egynéhány írásjel 
esetében, amikor egy-egy szót csak egyféle grafikával írhatunk.

Az ősi egyiptomi és a mai Setét szó egyezése nem a véletlen műve. Bizonyság 
erre nemcsak a nevet kísérő két másik magyar szó, hanem az a körülmény is, 
hogy a kusok megjelölésére a Setét rokonszavát, a Fekete szót is használták. A 
rendelkezésünkre álló példák közül ezúttal csak egyet idézünk, I. Ramás király 
uralkodói címét. Ez a király trónralépését (Kr. e, kb. 1304) megelőzőleg az akkor 
már  meghódított  Núbia  kormányzója  volt  s  trónnevei  közt  utóbb  is  viselte  a 
'feketék ura' címet. Vonatkozó dupla kartusát (Okmánytár 4) így olvassuk: RA-
MÁ-SA SZUDAN URA; RA-MÉNE PEKH-T.ék URA: 'Ramás Szudán ura, Ramén 
(a) Feketék ura'. A kartusban előforduló írásjeleket megelőző kötetünkben már 
megmagyaráztuk,  kivéve  a  most  felbukkanó  leopárdfejet,  a  fekete  emberek 
szimbolikus állatát.  De ez is jól ismert és nyilvántartott jel:  a PEKH, PEKHTY 
hangcsoport hordozója. Az írásjelek közt szereplő két T itt a többes számot jelzi, 
olvasása, tehát 'T.ék'. A szókezdő régi P viszont lágyulás után (P/F) hangzik ma F-
nek,  ezért  mondunk  Pekete  helyett  Feketét.  A  név  és  cím  tehát  ezúttal  is 
pontosan, szabályosan és hibátlanul olvasható magyarul. Ramás király kartusát a 
nem-magyar tudósok is olvassák, de a név jelentését nem tudják megállapítani. A 
'Feketék ura' címet ők Pekh-T-eT-Ra alakban adják, vagyis ott akadnak el, ahol 
többes számot kellene alkalmazni (T+TT.ék) és ahol a magyar hangtörténet egyik 
alapvető jelenségét (P/F) is ismerni kellene. Eredményük azonban így is hasznos, 
mert segíti meggyőzni az olvasót a magyar átírás hiteles voltáról.

Az  egyiptomi  magyarok  a  kusokat  testszínükön kívül  különleges  állataikról  is 
elnevezték. Ezek között az állatok között első helyen szerepelt az ő hosszúlábú, 
fekete színű juhuk, melynek hímje - a kos - lapos szarvat viselt. E hím állatról a 
fekete  embereket  "Kos  (embereknek)"  nevezték,  nyilván  birkapásztor,  juhász 
értelemben, de a szót régiesen, egy hanggal mélyebben, KUSnak ejtették ki. A 
magánhangzó  egy  fokkal  mélyebb  kiejtése  a  régi  magyar  nyelv  egy  további 
jellegzetessége, ami egyes tájszólásainkban ma is megfigyelhető, ahol pl. a Ló 
kiejtése Lú, a Tinóé Tinu. A kos vagy kus állatnevet ember vagy nép értelemben 
használva,  természetesen  hozzá  kellett  tenni  vagy  gondolni  a  megfelelő 
fogalomhatározót  (őr,  juhász,  nép),  de  amit  a  név  gyakorisága  miatt  nem 
tartottak szükségesnek minden egyes esetben kiírni és ismételni. A feketék újabb 
neve tehát egyszerűen  Kus lett, személyazonosságukat jelző népi szimbólumuk 
pedig a kos. A nem-magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, 
Cassi, Cossi és egyéb rokon grafikai formákban szerepeltetik, de jelentését nem 
tudják (238m 17) és azt sem veszik észre, hogy a népnév és az állatnév egy és 
ugyanaz.
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Könyvünk címlapján és fennebb a leghíresebb kos-szimbólumot szerepeltetjük, 
amelyet III. Aménatya (Kr. e. 1412-1380) rendeletére készítettek és eredetileg a 
Kunföld  legnagyobb  templomában,  a  Sulb  városban  lévő  Amén-  templomban 
állítottak fel és a Napistennek szenteltek. A kos a Napisten kerek szimbólumát és 
az Úr jelentésű kobrakígyót viseli  fején, első lábai között pedig III.  Aménatya 
királyt  őrzi.  Ezt  az  egykorú  szemlélőnek  oly  sokat  mondó  emlékművet  ma  a 
berlini múzeumban őrzik. A kus nevet nemcsak kos-szobrokkal írták, hanem kos-
képekkel is. Amikor pl. a fejedelmet ábrázolták, kilétét úgy érzékeltették, hogy 
egy emberalakot rajzoltak, de azt emberfej helyett kosfejjel látták el. Félreértés 
elkerülése végett és nehogy a szemlélő esetleg azt vélje, hogy valami közönséges 
juhásszal  áll  szemben,  az  emberalak  kezébe  még  egy  kosfejben  végződő 
sétapálcát, "jogart" is adtak. Ezt a jogart fából szokták faragni és 'fakos' volt a 
neve. Így a jogarnak képen való szerepeltetésével ki-ki világosan megérthette a 
szavak összecsengése alapján, hogy akit lát, az a 'főkos' azaz a fejedelem, vagy 
legalább is egy igen előkelő valaki (ld. képét 192m 50 és 58 ) . (3)

A kun népnevet az egyiptomi írnokok nemcsak művészi ábrázolással azaz tiszta 
kép-írással érzékeltették, hanem rendes jelrendszerükkel is. A legegyszerűbben 
úgy,  hogy egy  kést  rajzoltak és  utána tették  a  többes  szám k jelét,  a  három 
szaggatott vonalkából álló kis merőlegest (Okmánytár 3). A kés-jel megfelelt a 
név írásának, mert - ezt is az angol tudósok derítették ki - a kést egyiptomiul is 
Késnek hívták és annak rajza a QES, QECH hangcsoportot jelezte (25m 85 no 13 
és 87 no 46.; 199m T-19). Így a kés-jel, többes számban QUES-eK a 'Kusok' nevet 
jelentette.  írhatták  a  nevet  egészen  betűsen  is  (Okmánytár  s),  egy  kosár 
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ábrázolásával (K), alája rajzolva egy vizes sajtárt (S) én hozzátéve a megfelelő 
fogalomhatározót,  jelen  esetben  a  területet  jelző  'szék'  (ország)  jelét,  s  ez  a 
kombináció  a  Kusföldet  jelentette.  Okmánytárunk 6,  sz.  alatt  közölt  példában 
még pontosabb betűzést látunk, ott az írnok a két mássalhangzó (K-S) közé még a 
kiejtéshez szükséges magánhangzót is beszúrta.

Volt  az  afrikai  kusoknak  egy  másik  különleges  állatuk  is,  amit  az  egyiptomi 
írnokok  alkalmasnak  tartottak  arra,  hogy  arról  is  elnevezzék  a 
szomszédságukban élő sötét arcú pásztornépet. Ezt a különleges állatot felálló 
hegyes  füllel,  erős  felsőtesttel  és  merőlegesen  álló,  villában  végződő  farkkal 
ábrázolták  (Okmánytár  7).  A  szakemberek  nem  ismerték  fel  e  már  kihalt 
négylábú állatot, csak annyit tudnak róla, hogy egyiptomi nyelven SETHES-nek 
hívták  és  valamiféle  disznó  lehetett  (perhaps  a  kind  of  pig,  199m  E-20).  A 
feltételezés helyesnek bizonyult, hiszen Sethes~ isten-királlyal kapcsolatban több 
ízben történik említés "fekete disznóról" (black pig,  57m 65; 192m 248) és a 
núbiai  kus  fejedelmet  is  "főkanásznak"  címezték,  ami  éppenséggel  sertések 
pásztorát  jelenti.  Ennyi  útmutatás  után  a  magyarul  tudó  embernek  megint 
egyszerű a dolga,  mert megállapíthatja,  hogy a Sethés egyiptomi szó teljesen 
azonos a magyar nyelv jelenleg Sertés alakban írt szavával. A vonatkozó írásjelek 
átírása valóban Se-T-éS, ami után következik a helyes olvasást biztosító segédjel, 
a  sertés  rajza.  Az  egyiptomiul  "Setes"-nek  írt  szót  azonban  nekünk,  akik  az 
etimologikus helyesírást követjük, természetesen Sertésnek kell átírnunk, az R-
hang  jelölésével,  nem  pedig  a  hieroglifák  helyesírási  szabálya  szerint,  amely 
fonetikus  volt,  vagyis  a  kiejtést  követte,  tehát  az  úgynevezett  torlódó  és  a 
kiejtésben alig hallható mássalhangzókat nem jelölte. Ugyanezt a Sertés szót más 
hieroglifákkal is írták (Okmánytár 8) azok fonetikus átírása is S-E-TOS, utána az 
értelemhatározóval,  egy  mai  fogalmaink  szerinti  sertéssel.  Etimologikus 
átírásunkban természetesen ezúttal is Sertést kell írnunk. Ebből az elemzésből az 
egyiptomi szavak helyes átírási módján felül azt is megtanuljuk, hogy a kusok 
főfoglalkozása juhok és sertések legeltetése lehetett, tehát főleg mint juhászok és 
kanászok  foglalatoskodtak.  Azt  felesleges  ismételnünk,  hogy  itt  újabb  súlyos 
bizonyítékok kerültek elő az egyiptomi és magyar nyelv azonos voltára.

A kusok népi szimbólumaként szoktak emlegetni egy másik fekete színű állatot 
is, amely a kutya-családba tartozik, Ezt az állatot az egyiptológusok hol kutyának, 
hol sakálnak, hol meg farkasnak nézik és nevét (Okmánytár 9, 11, 12) Anubisnak, 
Sahnak illetve Up-Wawatnak olvassák, de e nevek jelentését nem ismerik. Csak 
annyit tudtak kideríteni, hogy Anubist a régi görög írók is kutyának nézték, de 
hozzátették, hogy ősapát is jelent, amikor is KUON a neve. Kujon leszármazói 
mind  hasonlítottak  egymáshoz,  mondja  tovább  a  görög  hagyomány,  de  mégis 
különböző típust testesítettek meg, mert más és más anyától származtak (192m 
264 sk). Ez a görögök által feljegyzett hagyomány nyilván a kusok keveredésére 
utal, de egyúttal hozzásegít bennünket a szóbanforgó állatok írásjeleinek helyes 
elolvasásához.  Ha  ugyanis  a  kutya  soknejű,  azaz  kicsapongó  ősapát  (kujont) 
jelent, akkor világos, hogy az Okmánytár 9. sz. alatt szereplő írásjeleket A-Né-Pu-
Se, 'A nép őse' értelemben kell olvasnunk, nem pedig az érthetetlen Anubisnak; a 
11. sz. alatt szereplő jeleket pedig aS-A BA, 'Ősapa'; a 12. ez. alattiakat AB-UT-T-
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oK,  'Apátok'  értelmében.  Okmánytárunk  10.  sz.  betétje  is  'A  nép  ősét'  írja, 
amelyhez az írnok az olvasás helyességét  biztosítandó ezúttal  még egy 'ősúr' 
fogalomhatározószót is hozzácsatolt. Mindezek ismeretében világos az is, hogy 
amikor a fekete embereket Etiópiában "kutyafiaknak" (fils de chien, 52m, 16 sk) 
mondták,  ezt  nem  szükségszerűen  csúfolkodásból  tették,  hanem  így  utaltak 
azokra  az  égett  arcú  kunokra,  akik  a  kutya  szimbólumú  ágból  származtak. 
Továbbmenőleg, akkor is ilyen ősi értelmet kell a háttérben keresnünk, amikor az 
európai  középkor  nyugati  krónikásai  a  szintén  sötétes  arcú  Attila  királyról 
halálos komolysággal állítják, hogy "kutyától" származott. A nyugati krónikások 
azonban már nem voltak elég műveltek ahhoz, hogy követni tudják a keletiek 
észjárását,  azért  szó  szerint  képzelve  el  a  dolgot,  Attilát  egy  igazi  kutyától 
származtatták és félig állatnak félig embernek hitték, egyszóval szörnyetegnek. 
Sok minden világossá lesz az új magyar őstörténet reflektorfényénél, amit azelőtt 
sehogy sem értettünk.

Az  afrikai  kusok  egy  bizonyos  csoportjával  kapcsolatban  sokszor  szerepel  a 
MASAI név, amit Gardiner professzor Medjay, Budge professzor pedig Matchai 
alakban közöl. Mindkét tudós jól körülírja a szó értelmét, de egyikük sem tudja 
megmondani,  hogy  ez  is  magyar  s  a  városlakó  emberrel  szemben  a  vidékit 
jelenti: a Mezei, Megyei illetve Mucsai embert, e ma is használt szavaink pontos 
megfelelőjét.

Gardiner  professzor  a  Megyei  (Medjay)  szónak  szenteli  Egyiptomról  készített 
földrajzi szótárában a leghosszabb cikket (200m, csillagos 73- 89), ahol minden 
adatot bemutat, amit a kérdés megvilágítására össze tudott gyűjteni. Szerinte a 
Medjay szó a  VI.  dinasztia idejében bukkant fel  s  alatta  akkor a 2.  kőtorlasz 
vidékéről Egyiptomba vándorolt kusokat értették. Budge szerint a szó (Mezei) 
eredetileg területfogalom volt, s aztán vele jelölték meg azokat az embereket is, 
akik Núbián túlról származtak. Ezek a Mezei nevű bevándorlók Egyiptomban is 
vidéken éltek, rendszerint a sivatag széle felé eső sovány legelőkön (sohasem a 
Nílus partján lévő termőföldeken) és mint csőszök, mezei rendőrök és pásztorok, 
kisebb közigazgatási  feladatokat végeztek.  Kusföldön lakó csoportjaik politikai 
jelentőségre akkor tettek szert, amikor Egyiptom már kettészakadt és a thébai 
királyságnak mindjobban gyarmati erőforrásaira kellett támaszkodnia. A thébai 
király trónnevei közt ekkor jelent meg rövid időre a "Matchau népek és Punt ura" 
cím (192m 6).

Amit  az  egyiptológusok  a  Mezei  kusokról  körülményes  vizsgálattal 
megállapítottak,  azt  mi  az általuk  közölt  feliratok  szövegéből  a  magyar  nyelv 
segítségével közvetlenül és sokkal értelmesebben megtudjuk. Okmánytárunk 13. 
sz. alatt szereplő szöveg betűzése és olvasása ugyanis ez M.E-Ze-JI UT-AS-oK, 
'Mezei utasok', tehát akik a mezőkön teljesítenek valamilyen szolgálatot; a 14. 
szövegé: M.E-Ze-A-E U-I-SET SZ-aB-AJoSZ-oK, 'Mezők vízét szabályozók' (így is: 
'Mezők  vizét  szabályozzák'),  vagyis  akik  az  öntözőcsatornák  karbantartását 
végzik; és a 15. sz. szövegé: UR SZí-Ne, Me-Z-E-JI U-T-aS-oK, AJ-U-SZ-aK.ok K-U-
JA-SA,  Úr  színe  (vagyis  alkalmazott),  'Mezei  utasok,  a  jószágok  gulyása'.  E 
szövegek  szerint  a  Mezeiek  valóban  mezőkről  származtak,  Egyiptomban  is 
mezőkön foglalatoskodtak,  vízellenőrök,  csőszök  és  pásztorok  voltak.  A mezei 
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kusokkal  kapcsolatban helyesen állapították meg a kutatók,  hogy a  nevükben 
szereplő Mező szó eredetileg földrajzi fogalom, tehát bizonyos fajta földet jelent. 
Következőleg  az  egyiptomi  írnokok  nem  tévedtek,  amikor  ugyanezt  a  szót 
nemcsak  a  délen  élő,  illetőleg  délről  jövő  bevándorlókra  alkalmazták,  hanem 
azokra is, akik a Nílus deltájától nyugatra, a líbiai mezőkön éltek, illetve ezekről 
a mezőkről szivárogtak be Egyiptomba. Nevüket itt némi eltéréssel,  az észak-
egyiptomi szokásnak megfelelően, Me-Se-US, 'Mezős' alakban írták (Okmánytár 
16),  amit  az  egyiptológusok  angolosan  Me-Shw-Esh  grafikával  tolmácsolnak. 
Ennek a névnek hieroglifikus lejegyzését is sokfelé látjuk (200m I csillagos lapok 
74, 114, 116, és 119-121 ) és a vonatkozó anyagból kiemeltük az Okmánytár 18. 
sz. alatt bemutatott részletet. Ez a magyar nyelvű szöveg a líbiai mezősökről azt 
mondja:  Te-He-Ne-KET  U-I-Da-SZAK,  'Teheneket  vigyázzák'.  Amikor  a  líbiai 
mezőkről eredő emberek. sikeresen bejutottak Egyiptom városaiba és ott egy kis 
jólétre is szert tettek - Gardiner prof. jól megfigyelte - igyekeztek Mezős nevüket 
minél  hamarabb  levetni  és  a  jobban  hangzó  "Úr"  névvel  felcserélni  (  200  I 
csillagos 120 ).

A  kusok  Napatában  székelő  fejedelmét  'Nagyúrnak'  címezték.  Emberalakban 
ábrázolták, sertés-maszkkal (ld. fent és Okm. 20). A Nagyúr úr-székén (trónján) 
ül, baljában Núbia jogarát tartja, a szokásos fokost, jelezve, hogy ő a Főkos, a 
pásztorok királya, jobbjában pedig az egyiptomi eredetű élet-szimbólumot, mert 
országában ő az élet ura, Isten mása. Előtte látjuk a neki ajándékba vagy adóba 
hozott ételeket. Vele szemben egy udvari ember jön, aki magas tálcán rituálisan 
sült kacsát hoz. Ez a Kos-úrnak szánt rituálisan sült hús nyilván fontos lehetett, 
különben nem állna a kép középpontjában. Az ábra felső részében öt oszlopba 
tagolt szöveg látható, alul pedig vonalra helyezett további három sor írás.
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A kép  felső  részében,  az  oszlopokon  kívül,  a  Nap  olyan  szimbóluma látható, 
amely  a  hieroglifák  kulcsa  szerint  az  UTU  hangcsoportot  jelzi.  Az  ennek 
folytatásában lévő három másik figura (a férfi, a csirke és a közönséges tartású 
kar) az AS-U-NAK részlegét írja, a jelek nem-magyarok által készített jegyzéke 
szerint. Ha ezeket az elemeket összekapcsoljuk, az UTU-AS-U-NAK, 'Utazónak' 
szót kapjuk. Ebből már sejthető, hogy a sült kacsa az Isten földi képviselőjének 
szánt úti eledel, aki hivatása közben éppúgy utazgat országában, miként az Ég 
ura  (Nap)  utazik  a  maga  végtelen  birodalmában,  az  égboltozaton.  A  kép  bal 
oldalán a napkorongot (AR) látjuk szárny (MAAT) folytatásában, amit az előbbi 
szóval  összekapcsolva,  talán  jókívánságnak  kell  értelmeznünk:  'Utazónak 
örömet!'

Áttérve  a  folyószövegre,  az  oszlopokba  írt  üzenetet  felülről  lefelé  haladva 
olvassuk, abban a sorrendben véve az oszlopokat, amit a figurák iránya megszab. 
E szabály szerint jelen esetben a kezdés a balról számított harmadik oszloppal 
történik, azután a negyedik és ötödik oszlop következik, majd a második oszlop 
és végül az első. A magyarul írt üzenet az oszlopok sorrendjében így hangzik: 3. 
'Ezeket  süti  népe:  torta  habbal' (ezután  az  asztalra  rakott  ételeket  kellene 
olvasnunk, de azt nem tudjuk) . A 4. oszlop: 'Itt Napata kos-ura sokat étkezik, (5)  
mert állatokat herélt (érth. 'herélt')'.  A 2. oszlop: 'Királyokat Napatábam (1 )'  
Nagyúrnak nevezik.' A kép alatt  elhelyezett  három vízszintes sor közül  kettőt 
szintén  végig  tudtunk elemezni.  E  két  sor  jobbról  balra  haladva  a  következő 
csodálatos magyar mondatot írja: '(1) Ezt a kacsát sütik Sertésnek Napatában.  
amikor mindent megyében adóz- (2)-nak tíz mérő búzát (érthet. "mezőgazdasági  
dolog"), sajtot, túrót, mézet, tojást, sok tyúkot béce-(3)-ét . . .

Összegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinket; úgy 
látjuk,  hogy  ez  a  nép  állattenyésztő  volt,  eleinte  még  fémkultúra  és  városi 
civilizáció nélkül. Legfontosabb háziállata a juh, sertés és a kutya lehetett, de 
szárnyasokat  (tyúkot,  kacsát)  is  tartott.  Ismerte  a  méhekkel  való  helyes 
bánásmódot,  a  tejet  feldolgozta  sajttá  és  túróvá.  Élénk  lehetett  a  népben  a 
kivándorlási  vágy  és  ha  egyes  fiai  fölkerültek  Egyiptomba,  a  Régi  Kelet 
Amerikájába, ott boldogan szolgáltak mint kistisztviselők. Sok névvel illették őket 
magyar  mestereik,  szinte  mindennel,  amit  velük  kapcsolatban  érdekesnek, 
figyelemre méltónak, sajátosnak találtak: testük színéről,  különleges juhaikról, 
sertéseikről, fekete kutyájukról és mezőikről. Mindez felbecsülhetetlenül értékes 
tudományos eredmény az egyiptológia terén, de bennünket mégis az lep meg a 
legjobban, hogy vizsgálódásaink során teljesen nem várt módon rengeteg magyar 
szóra,  kifejezésre  és  mondatra  bukkantunk,  amelyekből  valóságos 
mezőgazdasági  szótárt  tudunk  összeállítani  a  Kr.  e.  III.  és  II.  évezredben 
forgalomban volt  magyar szavakból.  Talán felesleges újra  felhívni  a figyelmet 
arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről 
kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös 
szavak nagy dörömböléssel követelik a magyar eredet ural- szibériai elméletének 
módosítását.

Feltűnő, hogy a megvizsgált  szövegekben sem az angol szakemberek, sem mi 
nem találtunk semmiféle útmutatást arra, hogy mi lehetett a kusok saját nyelve. 
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Vagy talán ők is magyarul beszéltek? Erre egyelőre nem tudunk feleletet adni. 
Folytatjuk tehát vizsgálatainkat, hogy a rejtély nyitjára némileg rájöjjünk.

A magyarok meghódítják a kusokat és keverednek velük

Az egyiptomi magyarok az afrikai  kusokkal Kr. e. 3200 táján kerültek először 
közvetlen  érintkezésbe,  amikor  a  Nílus  völgyébe  behatoltak  és  ott  egy  nagy 
országot alkottak maguknak. A lejátszódó események során a feketék sorozatos 
vereséget  szenvedtek  és  visszaszorultak  az  első  kőtorlasztól  délre  eső 
völgyszakaszokba.  Nem tekintették  azonban  vereségüket  véglegesnek,  hanem 
minden egyiptomi uralkodó trónra lépése alkalmával kísérletet tettek arra, hogy 
legalább  a  Théba  körüli  völgyszakaszt  visszahódítsák,  ahol  a  magyarok 
honfoglalása után is jelentős létszámban éltek kisebbségbe szorult fajtestvéreik. 
Törekvésük talán sikerült is átmenetileg és egyszer-másszor a győztes magyarok 
madár-szimbóluma mellett,  sőt  a  helyett  a  kusok  fekete  kutya  szimbóluma is 
megjelent  a  királyi  jelvények  árbocán  (69m  96,  101,  stb.).  A  "madarak"  és 
"kutyák"  -  más  szóval  magyarok  és  kusok,  vagyis  a  fehérek  és  a  feketék  - 
vetélkedése a hagyomány szerint századokig elhúzódott és végül is kiegyezéssel 
fejeződött  be.  Ennek  értelmében  a  Nílus  völgye  az  első  kőtorlasz  felett  a 
magyarok uralma alá került, az alatt viszont minden a kusoké lett, akik fejedelme 
ezután északról leköltözött délre, a negyedik kőtorlasz vidékére.

Ezt az elrendezést nyilván nem úgy kell elképzelnünk, mintha a két fél között 
már azonnal valami modern országhatárt állítottak volna fel, amelyen innen is, 
túl  is  más közigazgatás  működött,  csendőrökkel,  vámőrökkel  és  határőrökkel. 
Akkoriban még nem is igen volt közigazgatás, főleg nem a kus vidéken, ahol az 
emberek az államtalan társadalom korában éltek.  Az elrendezésben a magyar 
főhatóság alá jutott  kusok tehát továbbra is  zavartalanul  élték a maguk helyi 
világát és tisztelhették saját fekete ősüket, az asszuáni istenanyát. Théba alatt, 
az Elefánthon-szigeten például még a Kr. e. 5. században is az volt a helyzet, 
hogy a kusok elkülönített lakónegyedekben éltek (94m, 124 sk). Hasonlóképpen 
magába zárkózva,  többé-kevésbé zavartalanul élte világát a deltabeli  Kos-Hon 
lakossága. Ez az ősi állapot azonban a kibontakozó városi központok hatására 
másfél-kétezer  esztendő  leforgása  alatt  Egyiptom  legtöbb  részében  mégis 
megváltozott s az egyházi, közigazgatási és katonai intézmények kialakulásával 
az egyiptomi kus népesség fokozatosan beolvadt az államvezető magyarságba. A 
beolvadt kusok száma tekintélyes lehetett, mert jó ideig fennmaradt emléke. Az 
egyiptomiak ugyanis két ősatyától származtatták magukat, Magyartól és Kustól 
és  országukat  is  két  névvel  nevezték:  Magyar  Földjének  és  Cham  (Kos) 
Földjének. (5)

Azt is  tudjuk,  hogy az osztozkodásban kosoknak jutott  területen a kusok sem 
egymagukban éltek, mert közöttük maradtak azok a magyar tömbök, amelyek a 
Ménes-  féle  honfoglalás  idején valamilyen okból  hátramaradtak és  utóbb sem 
telepedtek  át  az  új  hazába.  Ezek  a  Kusföldön hátramaradt  magyarok  szintén 
szabadon, saját szokásaik szerint élhettek. Erre egy ünnepelt egyiptomi utazó a 
tanúnk, aki a 6. dinasztia idején felderítő körutat tett a Kusföldön és visszatérve 
beszámolt azokról az országokról, amelyeken áthaladt. Ezek között említ egy M-
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A-K-AR, 'Magyar' nevű országot is, mely szó írásjeleit ( Okmánytár 17 ) Budge 
professzor is Makhernek olvassa ( 222m 10 ) .

A Nílus völgyének testvéries  megfelezése ellenére is  tovább folytak a kisebb-
nagyobb csetepaték, úgyhogy Egyiptom a feketék gyakori betörése miatt már a 
3. dinasztia idején (Kr. e. kb. 2686-2613) kénytelen volt katonaságot tartani a déli 
határon. A két fél között a 4. dinasztia idejében ismét komoly háború folyt; Kr. e. 
2333-ban  pedig,  az  5.  dinasztia  idején,  bizonyára  a  háború  befejezésekor, 
Egyiptom királya felállította a déli kőtorlasznál az első szabályos határkövet. Azt 
íratta  rá,  hogy  a  fekete  embereknek  e  kőnél  meg kell  állniuk,  azon  túl  nem 
mehetnek,  sem  gyalogszerrel  a  partok  mentén,  sem  hajózva  a  folyón.  Nem 
szabad nekik juhot, kecskét és szamarat sem áthajtani a határon, kivéve ha az 
állatokat eladásra szánják (193m, 36 sk).

Egyiptom  déli  bejáróinak  lezárása  néhány  évszázadra  békés  viszonyokat 
teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban (Kr. e. kb. 1990-
1780) a súrlódások ismét kiújultak és az erős kezű akkori egyiptomi királyok a 
helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus 
völgyét  megosztó ősi  egyezményt érvénytelennek tekintették és a Kusföldet  a 
harmadik  kőtorlaszig  bekebelezték  országukba.  Ez  a  terület  aztán  ezer 
esztendeig,  Kr.  e.  945-ig,  Egyiptom  felbomlásáig,  megszakítás  nélkül  magyar 
uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik e hódítást végrehajtották, 
trónneveik  közé  felvették  az  'Ősúr,  Sertéshon  ura'  címet  (Okmánytár  19),  az 
egyiptológusok Usertsen-jét.

A 12. dinasztia királyai joggal tartották nagy dolognak, hogy országukat egy ilyen 
hosszú  völgyszakasszal  megtoldották  és  a  fekete  veszélyt  a  királyság  déli 
határaitól  eltávolították.  Feladatukat  azonban  a  katonai  győzelemmel  nem 
tekintették befejezettnek, hanem igyekeztek az új területet minél jobban elzárni 
a  maradék  Kusföldtől  és  minél  szervesebben  hozzákapcsolni  Egyiptomhoz. 
Evégből a hosszú második kőtorlasztól délre mintegy hatvan kilométerre, azon a 
helyen,  ahol  a  völgy  összeszűkül,  Szamneh  és  Kumneh  néven  két  hatalmas 
téglaerődöt  emeltek  a  folyó  bal  illetőleg  jobb  partján,  egymással  majdnem 
szemben. E két erődhöz röviddel utóbb a kőtorlasz északi végénél egy Búhon 
nevű harmadikat is építettek. E várak háromszögében helyezték el aztán az I. sz. 
egyiptomi hadsereget, amely ezentúl a határvidék rendjére ügyelt (ld, az 1. sz. 
térképet). Figyelmet fordítottak arra is, hogy a feketék kerülő úton, a sivatagok 
felől  se  tudjanak  Egyiptomba  belopódzni.  Ezt  a  célt  mezei  rendőrség 
felállításával  érték  el,  amely  a  lakható  folyóvölgy  és  a  sivatag  érintkezési 
sávjában teljesít szolgálatot. A technikai határzár felállításán kívül III. Sertéshon 
ura mást is tett. Az első kőtorlaszban egy 34 láb széles és 24 láb mély csatornát 
vágatott  és  ezen  a  módon  a  hajók  számára  közvetlen  utat  teremtett  a  déli 
határvárak és birodalma központja között. E közvetlen hajóút feleslegessé tette 
az áruk korában szükséges kétszeri átrakását és nehéz szárazföldi terepen való 
szállítását. A csatorna egyúttal előkészítette a Kusföld szabadon maradt részének 
jövendő  meghódítását.  A  12.  dinasztia  királyai  végül  azzal  koronázták  meg 
történelmi művüket, hogy a meghódított területen bevezették az Amén- vallást 
minden  intézményével  együtt.  Hittérítő  papokat  küldtek  be,  templomokat 
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építettek  Amén  tiszteletére,  bevezették  az  egyiptomi  írást  és  az  egész 
meghódított  völgyszakaszt  átitatták  az  egyiptomi  magyar  kultúrával.  A 
bennszülöttek ezt a magas kultúrát feltűnő igyekezettel sajátították el és a több 
mint ezer esztendős együttélés alatt eltéphetetlen lelki és szellemi kötelékekkel 
kapcsolódtak az egyiptomi magyar világhoz.

A Kusföld szabadon maradt déli részének utóbb bekövetkezett meghódítását és 
egyiptomi  gyarmattá  tételét  egyes  kutatók  kizárólag  gazdasági  okokkal 
magyarázzák.  Egyiptomnak  nagyon  sok  fémre  (főleg  aranyra),  építőanyagra 
(gránitra),  tömjénre és fűszerre volt szüksége -  mondják -  és ezek beszerzése 
végett  távoli  országokkal  kellett  kereskedelmet  folytatnia,  le  egészen a  Nagy 
tavakig, Zambiáig. Ez a kereskedelem a Níluson, az Est- Borán, a Vörös-tengeren, 
meg  egy  sereg  karavánúton  bonyolódott  le.  Így  tulajdonképpen  ezeknek  az 
utaknak  biztonságossá  tétele  késztette  volna  a  fáraókat  a  maradék  Kusföld 
meghódítására. Ilyen anyagi természetű indítékok is bizonyára súlyosan estek a 
latba a nagy elhatározáskor, de a fő ok talán mégis politikai természetű lehetett. 
Egy új  világhelyzet  volt  kialakulóban, amely Egyiptom létét  és fennmaradását 
veszélyeztette, tehát jó előre védekezni kellett

Az történt ugyanis, hogy Kr. e. 1700-1550 között a fekete emberek, az ő nagy 
tartalékukból, az Indus völgyéből, a Régi Kelet több területét ellepték és azokon 
maguknak vezető  szerepet  biztosítottak.  Kassi  vagy  Cossi  néven elfoglalták  a 
Tigris és Eufrátesz alsó szakaszát (Szumért) és ott ötszáz évig, Kr. e. kb. 1150-ig 
ők uralkodtak. Egy másik tömegük a Oxus folyó völgyébe leereszkedve, a Kaspi- 
tóig  terjedő vidéket  lepte el.  Egy harmadik águk pedig elkalandozott  a  Nílus 
deltájába  s  ott  okozott  zavart.  Az  indiai  és  ázsiai  kusok  e  vízözönszerű 
előnyomulása éppen elég beszédes jel lehetett arra, hogy az egyiptomi magyarok 
is megértsék, sorsfordulóhoz érkeztek. Talán még azt is számba vehették, hogy a 
nagy népmozgást a Magas Ázsiában (Haute Asie) lakó türk emberfajta indította 
el,  amely  régi  lakóhelyét  a  Gobi-  sivatag  újabb  kiterjedése  miatt  nagy 
tömegekben elhagyta és maga előtt űzte a füves területek korábbi népességét. 
Szerintünk  e  megbomlott  világegyensúly  részbeni  vagy  egészbeni  felismerése 
késztethette az egyiptomi fáraókat arra, hogy sorsuk felől nagyobb távlatokban 
gondolkodjanak és  bizonyos  katonai  lépéseket  tegyenek a  várható  események 
megelőzésére. De bármi lehetett is cselekedetük igazi rugója, tény az, hogy a 
szabadon  maradt  Kunföld  elfoglalásával  délen,  Kánaán  és  Szíria 
birtokbavételével  pedig  északon is  ura  lettek  az  országuk  határai  előtt  fekvő 
stratégiai terepeknek és így a jövendő küzdelmeket nem az anyaország területén 
kellett  megvívniuk.  E  határokon  túli  hódítások,  mint  a  későbbi  események 
igazolták,  helyesnek  bizonyultak,  mert  Egyiptom  létét  ezer  esztendővel 
meghosszabbították és lehetővé tették, hogy az ország népének jelentős része 
időben elköltözzék más területekre és így a pusztulásból megmeneküljön.

Az  új  politikai  elgondolás  megfogalmazása  és  kivitelezése  a  18.  dinasztia 
királyainak  az  érdeme,  akik  a  történelemben  igazi  politikai  géniuszokként 
mutatkoztak be. A déli operációt Kr. e. kb. 1525-ben I. Tudómása hajtotta végre, 
aki a negyedik kőtorlaszig terjesztette ki uralmát. Röviddel utóbb III. Tudómása 
katonái  már az Est-  Bora  és  a  Setét  folyónál  álltak,  amivel  az  egész  Kusföld 
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Egyiptom  uralma  alá  került.  A  háború  gyors  lefolyású  volt  és  mindenütt  a 
magyarok győzelmével végződött, akik az akkori haditudomány és haditechnika 
szabályai  szerint  harcoltak  a  jórészben  még  botokkal  és  kőszerszámokkal 
felszerelt, fegyelmezetlen kusokkal szemben. Ezek az újabban megszerzett déli 
területek körülbelül hatszáz évig maradtak közvetlen egyiptomi igazgatás alatt, 
szintén  a  Kr.  e.  945.  esztendeig,  amikor  a  Kusföld  Egyiptomtól  elszakadt  és 
független országgá lett.

Miként a 12, dinasztia hódító királyai,  akként I.  Tudómása (az egyiptológusok 
Tuthmese) is arra törekedett, hogy szerzeményét állandó jellegű intézményekkel 
kapcsolja birodalma törzsterületéhez. Ez irányú szorgoskodásának legfontosabb 
rendelkezése a thébai Amén- papok jelentős részének Napatóba (Napotthonba) 
való áttelepítése volt és az egész meghódított területnek a thébai egyházba való 
szerves  beépítése.  A  betelepített  papok  a  Kusföld  második  szakaszán  is 
mindenfelé templomokat építettek és felállították az egyházi élettel kapcsolatos 
kultúrintézményelvet.  Az  egész  Kusföld  legnagyobb  templomát  III.  Aménatya 
(Amenhotep)  király  idejében  (  Kr.  e.  1405-1370  )  a  Nílus  partján  lévő  Sulb 
városban építették fel. A magyar- kus összefonódás jeléül a templomhoz vezető 
sugárutat oroszlán- és kos-szobrokkal ékesítették, a magyarok illetve kusok népi 
szimbólumaival (196m 60 sk).

Az  egyházi  hálózat  kiépítésével  azonos  jelentőségű  nagy  intézkedés  volt  a 
kusföldi kormányzóság felállítása, ugyancsak Napotthon (Napata) székhellyel. E 
központi  kormányszerv  élén  egy  alkirály  állt,  akit  egyiptomi  származású 
tisztviselők támogattak munkájában. Az alkirályi méltóságot rendszerint a thébai 
király fia, Egyiptom trónjának várományosa töltötte be, aki itt nyert bevezetést 
az  államkormányzásba.  Kivételesen  azonban  bennszülöttet  is  kineveztek  e 
rendkívül  fontos  őrhelyre,  ha  az  megelőzőleg mint  királyi  főtisztviselő  hosszú 
éveken át  tanúbizonyságát adta hűségének és rátermettségének.  Ilyen kivétel 
volt  az  a  'Sötét  Vezér'  (Waser  Satet),  akit  I.  Aménatya  jutalmazott  meg  az 
alkirályi állással (211m 47 sk). Az alkirály tekintélyének alátámasztására szolgált 
a helyszínen állomásozó egyiptomi katonaság. Az alkirály további fontos feladata 
volt a gazdag núbiai aranybányák zavartalan üzemeltetése és az évente termelt 
hihetetlen mennyiségű aranynak Egyiptomba való biztonságos átszállítása. Így a 
Kr. e. II. évezred közepén a fáraók Délkelet-Afrikában egy hatalmas gyarmatot 
alakítottak  ki,  amelynek  minden  erőforrását  igénybe  vehették  az  ország 
fennmaradásáért vívott küzdelemben.

A kusföldi gyarmatra Egyiptomból kezdettől fogva sok katona, pap, közigazgatási 
ember, iparos és kereskedő érkezett. A 22. dinasztia kezdetétől fogva (Kr. e. 950) 
pedig már tömeges egyiptomi bevándorlás is történt. Ekkor ugyanis a megelőző 
dinasztia alatt kettészakadt Egyiptom egyesítésére a deltabeli új király kísérletet 
tett,  amiből  Észak-  és  Dél-Egyiptom  -  Memfisz  és  Théba  -  között  fegyveres 
összeütközés keletkezett. A polgárháborúban a thébai pap-király lett a vesztes, 
aki ezután papjaival, háza népével, közigazgatási embereivel és híveivel együtt 
felkerekedett  és  egy  kisebb  fajta  népvándorlás  keretében  átvonult  a  déli 
gyarmatra és ott  a Napata nevű tartományban (Núbiában) telepedett le.  Ez a 
magyar beözönlés a napatai néprajzi helyzetet gyökeresen megváltoztatta. Egy 
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másik hasonló nagy méretű egyiptomi bevándorlás Psametik (hieroglifái szerint 
Pis-mentik,  azaz  'Vízmentiek'  ura)  deltabeli  király  idejében  (Kr.  e.  kb.  600) 
játszódott le, amikor a második kőtorlasznál állomásozó 240,000 katona a zsold 
elmaradása miatt fellázadt, őrhelyét elhagyta és szintén átvonult a gyarmatra. 
Hiába  próbálták  őket  szeretteikre  hivatkozással  tervükről  lebeszélni,  azok 
folytatták  útjukat,  mondván,  hogy  asszonyokat  mindenütt  találnak.  Ezek  a 
bevándorlók a Napatán túl következő,  negyedik és hatodik kőtorlasz közé eső 
völgyszakaszt  kapták  meg  lakóhelyül,  ahonnan  a  kusokat  jórészben  a  Vörös-
tenger felé eső Kossala vagy Kassala (Kos Helye) nevű hegyvidékre tolták át és 
az  egész  tartományból  egy  nagy  'Magyar  Otthont',  más  néven  'Magáriát' 
alkottak.

Népi  és  kulturális  tekintetben  ez  utóbbi  két  bevándorlás,  a  már  korábban 
betelepedett  egyházi  és  közigazgatási  személyzettel  együtt,  a  Nílus  S-alakú 
hatalmas  dupla  kanyarjában  mélyreható  változásokat  idézett  elő.  Budge 
professzor megítélése szerint: "Núbia valóságos második Egyiptommá változott 
és a núbiaiak a lehető legnagyobb mértékben átvették az egyiptomi kultúrát" 
(193m VI 113). Ugyanezt mondhatjuk el Núbia ikertartományáról,  Magáriáról, 
amely  nevével  is  jelzi  népi  és  kulturális  felépítését.  Amikor  az  egyiptomi 
magyarok  népi,  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  hatása  ekként  a  hajdani 
Kusföldön  tetőpontra  jutott  és  a  Nílus  kőtorlaszokkal  tagolt  három  szakasza 
megmagyarosodott,  a  sors  különös  alakulása  folytán  a  gyarmat  elszakadt  az 
anyaországtól  és  önálló  királyságként  folytatta  életét  ezer  esztendeig.  Az 
önállósult  hajdani  Kusföld  azonban  ekkor  már  alig  hasonlított  a  régihez. 
Intézményekkel összetartott, közigazgatási hálózattal ellátott, jól megszervezett 
modern  ország  volt,  amelyben  a  hatalom  gyakorlói  a  kusokkal  keveredett 
magyarok voltak, az úgynevezett "fekete magyarok". E változás jeleként a Kus 
népnév fokozatosan háttérbe szorult  és helyette  Núbiáról  és Magáriáról,  azaz 
Napotthonról és Magyar-Otthonról beszéltek.

A "fekete" magyarok politikai öntudata

A kus-magyarok vagy fekete magyarok önálló országlása Kr. e. 945-től A.D. 335-
ig  tartott.  Ez  utóbbi  évben  az  időközben  naggyá  lett  szomszédjuk,  az  Axumi 
Királyság szétdarabolta országuk területét, majd a kis államokat a 6. században 
keresztény hitre kényszerítette.  Ekkor a lakosság áttérni nem akaró része - a 
nagy többség - az üldözés elől elvándorolt az országból.

A függetlenné lett Kusföldnek három nagy tartománya volt  és hét jelentősebb 
kerülete. Az első tartomány fejedelme a 'Fekete kanász' címet viselte és róla a 
tartományt  a  'Fekete  kanász  székének'  nevezték.  Ha  e  név  első  írásjelét 
(Okmánytár  21)  nem  ideogrammként  (azaz  nem  Feketépek)  olvassuk,  hanem 
szótagosan  (Pé-nek),  a  tartomány  neve:  'Főkanász  széke'  (Budge  olvasása: 
Pehqennes). (6) Ez nyilván a bennszülött fejedelem tartománya lehetett, az Est- 
Bora és a Setét folyóktól  északra elterülő hegyvidék, amely az önálló Kusföld 
életében  alig  játszott  szerepet.  A  második  tartomány  a  N-A-P-x-oT-(H)ON, 
'Napotthon'  volt (Okmánytár 22), amely Núbiát, vagyis a második és negyedik 
kőtorlasz közé eső völgyszakaszt jelentette,  a sivatag felé eső aranybányákkal 
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együtt. A névben az x-szel jelölt helyen az EPIT 'épít, épület' fogalomhatározó áll, 
amit  nem olvastunk bele  a  névbe.  Napotthon alatt  eredetileg  ugyanis  csak  a 
Napistennek  szentelt  várost  értették  és  annak  értelemhatározója  volt  a  sok 
épület  jelzése.  Utóbb így hívták a  tartományt  is,  de akkor  a főváros nevéhez 
illesztették  még  a  nagyobb  területet  jelentő  'otthon'  értelemhatározót  is. 
Nevezték  e  tartományt  'Napi  Tanak'  is,  vagyis  Napföldnek,  Nap-országnak  s 
ebből keletkezett a Napafa és a Núbia név. (7) Napafa elsősorban vallási központ 
és papi város volt. Amíg ott székelt a menekült thébai pap-király, addig az volt az 
egész Fekete- Magyarország fővárosa. Ebbeli szerepét a Kr. e. 4. század közepén 
vesztette el, amikor a vezetés átkerült a katonai jellegű harmadik tartományba, 
Magáriába  és  annak  fejedelmei  szolgáltatták  az  országos  dinasztiát.  Magária 
nevét így olvassuk: MAG-AR-I O-T-(H)ON, 'Magyar Otthon' (Okmánytár 24). Ez a 
tartomány a negyedik és a hatodik kőtorlasz közé eső termékeny Nílus-szakaszt 
foglalta magában, az Est- Bora és Kék- Nílus által alkotott sziget egy darabjával 
együtt. Nagy előnye volt, hogy területén összpontosult az ikerország nehézipara, 
ott  működtek  a  vasolvasztó  kemencék  és  azon  át  vezettek  a  legfontosabb 
kereskedelmi  útvonalak is  (8)  Ez a  Magária  lehetett  talán az a  régi  MAKAR- 
ország,  ahol  az  egyiptomi  honfoglaláskor  a  magyarok  egy  nagyobb  tömege 
hátramaradt  s  amelyről  a  6.  dinasztia  idejében hallunk és  akik  közé jöttek a 
Psametik király korában dezertáló katonák. Magária tartomány nevét 'Makori Ta' 
alakban is  ismerjük,  amely Núbia 'Napi-Ta'  (Napföld)  nevéhez hasonló módon 
keletkezett Magyar Föld értelemben.

A núbiai eredetű egyiptomi királyok számát (3 vagy 5) és uralkodásuk sorrendjét 
nem tudjuk pontosan megállapítani, mert az adatok egymásnak ellentmondanak. 
De figyelmünket nem is annyira a köztörténet vonja magára, hanem inkább az a 
tény, hogy Piankhi (Apánk) királyt több kartusa 'Ősmagyarnak' nevezi, betűzve: 
OS-MA-T-AR, OS-M-A-T-AR és A-MA-D-AR-I UR (193m VI 115 sk; 193m VIII 144, 
145).  Akit  pedig  Sabataka  néven tartanak  nyilván,  annak  neve  az  úr  részleg 
hozzáadásával  SZa-Ba-Ta-Ka-  RA,  vagyis  'Szabadok  ura'  (193m  VI  133,  192). 
Tudomásunk van egy 'Ta- Horka-úr' nevű núbiai eredetű egyiptomi királyról is, 
aki uralkodása vége felé társuralkodóul maga mellé vette jövendő utódát, 'Amén- 
Tanítja  urat'  (  222m 33 No 5;  193m V I  158 )  .  Mi  után ez  az ifjabb király 
beletanult mesterségébe és átvette az uralmat (Kr. e. 664-656) 'Tanult Amén' lett 
belőle.

A núbiai eredetű dinasztia uralma Egyiptom felett mintegy száz évig, Kr. e. 750-
föl Kr. e. 663-ig tartott. A vége felé azonban ez az uralom már csak névleges volt,  
és  Kr.  e.  671-ben  több  évre  megszakadt,  amikor  Esarhaddon  asszír  király 
meghódította  Egyiptomot.  Egy  nemzeti  felkelés  ugyan  visszaállította  a  núbiai 
király egyiptomi uralmát, de Assurbanipál Kr. e. 663-bon újra meghódította az 
országot és ezzel a Thébát északra elterülő Nílus-völgyben a núbiai uralomnak 
egyszer s mindenkorra vége lett. Egyiptom ezentúl már szinte megszakítás nélkül 
mind  idegen  megszállás  alatt  állott:  az  asszírok  uralma  után  perzsa  uralom 
következett,  a  perzsa  uralmat  görög  uralom váltotta  fel,  azután  pedig  római 
uralom jött. Érdemes megjegyeznünk, hogy a núbiai eredetű egyiptomi királyok 
állandóan a magyar öntudat emelésén fáradoztak. Nevükhöz fűződik a magyar 
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múlt kutatásának előmozdítása, a régi magyar nevek és szokások felújítása, egy 
olyan  szellemi  mozgalom  elindítása  és  pártolása,  amit  nem  egészen  találóan 
"archaizáló" törekvésnek neveznek az irodalomban. Ennél sokkal többről volt ott 
szó: az egyiptomi magyar állameszme hűséges követéséről.

A fekete magyarok képviselik Afrikában
a magyar kultúrát ezer éven át

Tanult  Amén halála után (Kr.  e.  656) a Nílus dupla kanyarjában elhelyezkedő 
Fekete-Magyarország életében új korszak kezdődött. Ezentúl az anyaországgal 
való  rendszeres  kapcsolatok  fenntartása  nem  volt  lehetséges,  másrészt  a 
délkeleti  szomszédságban  egy  új  nagyhatalom  alakult  ki,  a  Vörös-tengerre 
támaszkodó Axumi Királyság. Ez a királyság olyasféle szerepet kezdett játszani 
Núbia-  Magáriával  szemben,  mint  korábban  Egyiptom  és  az  ikerországot 
délkelet-afrikai tájékozódásra kényszerítette. A változás azonban egyelőre nem 
érintette az ország belső rendjét, ott az öröklött ősi kultúra, vallás és írás elemi 
erővel tartott az egyiptomi magyar életformát. Egyébként Egyiptomból ezután is 
jön  még  valami  népi  megerősítés  kisebb-nagyobb  menekülő  csoportok 
formájában.

A  Napatában  és  Magyar-  Otthonban  letelepedett  Amén-papok  is  zavartalanul 
bűvkörükben tartották híveiket, gondosan ápolva azt a hiedelmet, amely szerint 
Isten a papok szájával közvetíti  a földieknek szó: parancsait.  A papok ezen a 
módon  a  világi  dolgokba  is  hatékonyan  betudtak  avatkozni,  amint  ez  a 
királyválasztások alkalmával  jól  megfigyelhető.  A királyjelölteknek meg kellett 
jelenniük  Magyar-  Otthon székhelyén,  az Arany  Templomban,  egy istenszobor 
előtt, amelynek fejét és karját egy titkos helyről mozgatni lehetett. Amikor aztán 
a papok királyjelöltje került a szobor elé, a szobor hirtelen megelevenedett és 
karon  fogta  a  jelöltet.  Ezt  az  "égi"  megnyilatkozást  az  odasereglő  papság  és 
katonaság  azonnal  értelmezte:  íme,  Isten  az  illetőt  választotta  ki  földi 
képviselőjéül (192m 39 sk). Az ilyen beszélő, intő, üzenő és karonfogó szobrokon 
keresztül  a  magáriai  Amén-papok  a  nekik  nem  tetsző  elaggott  vagy 
kellemetlenkedő  királyt  el  is  tudták  távolítani  trónjáról.  Isten  nevében 
megüzenték neki, hogy már lejárt az ideje és - végezzen önmagával! A királyok 
babonás félelmükben eleget is tettek az égi intésnek. Idővel azonban akadt egy 
ARQ-AMEN nevű bizonyára 'Öreg Amén' király -  a görögök Ergamenese - aki 
ellenszegült  az  isteni  intésnek.  Nem mérgezte  meg magát,  hanem katonáival 
berontott  az Arany  Templomba és  az ott  lévő,  hatalmukkal  visszaélő  papokat 
összekaszabolta. A királyválasztási szertartást ezután módosították.

A régi  kulturális  beidegzettség jutott  kifejezésre  abban is,  hogy  Núbiában és 
Magáriában  ragaszkodtak  az  egyiptomi  írásmódhoz  s  azt  az  ország 
fennmaradása  végéig  gyakorolták  is.  A  királyok  nevét  kartusokba  írták  s  az 
uralkodó címei között mindvégig szerepeltették a "Két Egyiptom ura" és "Őse a 
Nap"  kitételt.  A két  kartusba írt  név egyikében általában az  ország területét 
nevezték meg, a másikban viszont az ország főnépét, mindegyik után odatéve az 
'ra'  részleget.  Az  első  kartusban  gyakran  látjuk  ezt  a  címet:  'Úr-homok  ura' 
(lágyítva Honogúr, Hungár; Okmánytár 23), a másodikban pedig ezt: A-MA-Ta-
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RO-K URA, 'A Magyarok ura'  (Okmánytár 25).  Amikor a dinasztiát  Napotthon 
(Napata) helyett a Magári-Otthon (Makorita) szolgáltatta, az onnan eredő első 
király ezt a jellemző címet viselte: 'Örökében úr, Amén, Őslakók ura' (Okmánytár 
26), - mindig magyar nyelven.

Az axumi  tájékozódás  egyik  következménye  abban mutatkozott  meg,  hogy  az 
egyiptomi szentírás mellé Kr. e. 230-tói kezdve fokozatosan bevezették a vonalas 
vagy rovásírást,  amit  a szakkönyvek "Meroitic  script"  néven tartanak nyilván. 
Ebben az írásban a mondatrészek és gyakran a szavak is kettősponttal vannak 
egymástól  elválasztva  s  az  írásjelek  száma  a  rovásban  szokásos  huszonöt-
harminc körül mozog. Sok ilyen írással készített okmányt találtak a régészek, 
amiből fejlett írásgyakorlatra következtetnek. Ezeket a magyarhoni írásokat még 
nem fejtették meg; mintájukat Okmánytárunk 27. sz. alatt mutatjuk be.

Abban is az új politikai tájékozódás jutott kifejezésre, hogy a napatai királyok az 
egyiptomi királycímek mellett Kr. e. kb. 200-tói a valóságos helyzetnek jobban 
megfelelő új címeket is kezdtek használni. Ezeket is két kartusba írták s bennük 
egyebek  között  az  ország  egyre  sivatagosodó  földjét  juttatták  kifejezésre. 
Okmánytárunkban  a  28.  sz.  alatt  közölt  öt  núbiai  magyar  királycímet  így 
olvassuk:  (1)  ''Napatai  képurak  ura  -  Napkeleti-nyugati  sómezőnek  ura,';  (2)  
'Napatai úrhonok ura - Napkeleti mezőnek abashán (abesszin? haboshoni?) ura';  
(3) 'Napatai magyar acél ura - Napatai mezőnek (érth. 'teheneké a mező, ami  
védett') ura'; (4.) 'Úrhonok ura - Az összeszáradt sónak ura'; (5) 'Őse Ra, Színük  
sötét, mint a juhé, - úr'. A 3. helyen olvasott cím szerepel az Okmánytár 30. sz. 
alatt bemutatott király két kartusában is.

Ismerjük a Magyar- Otthonban székelő egyik-másik király arcképét is. Az egyik 
képen (Okmánytár 29) a király Dél-Egyiptom kobrákkal ékesített koronáját viseli, 
nyakában aranyláncon Amén-isten képe látható. Jobbjában kost ábrázoló jogart 
tart, baljában az egyiptomi kétország jogarát, az ostort és a botot. Királyi széke 
(trónja) alatt ül 'A Nép őse' (Anubis), ez a kus származásra emlékeztető fekete 
kutya, előtte kisgyermekek képében az utódok. A következő képen (Okmánytár 
30)  a  magyar  nép  MAATAR  urát  látjuk:  kötényén  madár  szerepel,  erősen 
kiterjesztett szárnnyal (MAAT), amelynek végében a kobra (AR) látható.

A  núbiai-  magáriai  királyképekkel  kapcsolatban  egy  másik  figyelemre  méltó 
mozzanat az, hogy az uralkodó (király és királynő) gyakorta kendőt visel a vállán 
( Okmánytár 31 ) .  Ez a ruhadarab a jobb vállat eltakarta, de a balt a mellel 
együtt  az  isteneknek  járó  tisztelet  jeléül  szabadon  hagyta.  Francia  és  angol 
kézikönyvek előadása szerint a núbiai és magáriai kendős királyokat a CANDACE 
cím illette meg, ami a görögök feljegyzése szerint KANDAKÉnek hangozhatott 
(  52m I 96; 193m VIII  168; 222m 84 sk, 112),  Az angol tudósok nem tudták 
megállapítani, mi lehet e cím értelme. Ha nem vonjuk kétségbe az ő olvasásuk 
helyességét, akkor magyar nyelvtudásunk alapján a Kandasz, Kandaké címet a 
vállon viselt kendővel hozhatjuk kapcsolatba, 'Kendős' alakban hangzósítva. Ez a 
ruhadarab a meleg égöv alatt védelmet nyújtott a legyek csípése és a Nap heve 
ellen, de egyúttal rangot is jelentett, hiszen ruhára csak az előkelő és gazdag 
embereknek tellett  (10)  A kendős cím eredetének és értelmének tisztázásával 
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egy újabb, fontos szerepben álló magyar szóra bukkantunk. A szó és jelentése 
ezúttal különösen fontos, mert amikor Európában a Duna-medencében élő régibb 
magyar  törzsekhez  Árpád  vezér  népével  és  a  fekete  magyarok  sokaságával 
beérkezett,  volt  közöttük  egy  főember,  akit  a  Kende  címmel  illettek,  arab 
feljegyzésben K-N-D-H. Tudjuk és régebben is tudtuk, hogy ez az európai Kende 
is király volt, de címének eredeti értelmét nem találtuk meg. A nubia- magáriai 
viszonyok  vizsgálatából  most  kézenfekvőnek  látszik  hogy  az  Árpád-korabeli 
Kendeh is 'Kendős' király volt. (11)

Áttekintve a függetlenné lett Núbia- Magária pályafutását, bizonyosnak látszik, 
hogy  a  fekete  magyarok  az  afrikai  világrészen  az  ősi  magyar  kultúrát 
anyaországuk  bukása  után  még  jó  ezer  esztendeig  fenntartották.  Olyasféle 
jelenség zajlott  le  Egyiptom magyar  gyarmatán,  mint  aminő  az  újabb korban 
egyes  spanyol  és  francia  gyarmatokon  is  lejátszódott,  ahol  a  hódítók  az 
őslakossággal keveredve, új népeket hoztak létre, de kultúrában az anyaországi 
hagyományokat  folytatták.  Amikor  az  afrikai  Fekete  Magyarország  befejezte 
pályafutását a nép az ősi földről szétáradt és mint kultúrmisszionáriusok elvitték 
a civilizáció fáklyáját Sötét-Afrika számos helyére.

Kik örökölték az afrikai magyar kultúrát?

A kutatások eddig elért eredményei szerint Núbia és Magária népessége az A.D. 
4-6. század eseményei után nagy csoportokban hagyta el az országot és részben 
nyugat  felé  vonult  el.  Az  errefelé  távozók,  többségben  bizonyára  núbiaiak, 
átkeltek a Szudán sivatagos övén - Kordofánon és Darfúron - és a Csád-tó körüli 
nedvesebb dombvidéken állapodtak meg. Úgy látszik, nemcsak egyszerű törzsek 
vettek  részt  ebben  a  költözésben,  hanem a  helyi  fejedelem maga  is  errefelé 
távozott. A Csád-tó körüli népek emlékezetében ugyanis máig él a hagyomány, 
hogy  közéjük  egykor  kelet  felől  óriások  (úri  ősök)  érkeztek,  akik  csodálatos 
tudással rendelkeztek és őket a magasabb kultúra vívmányaival megismertették 
(196m 59).

Fekete magyarok Sötét- Afrikába érkezéséről és Csád-tó körüli letelepedéséről a 
vidék földrajzi nevei is tanúskodnak. Ezekben a nevekben a bevándorlók kettős 
népi jellege, magyar és kus volta világosan tükröződik. Vannak ugyanis itt olyan 
helynevek., amelyek az Úri vagy Magyari részleget foglalják magukban és mások, 
amelyekben a Kus- részleg figyelhető meg. Az előbbi csoportban említhet] ük a 
Jebel- Úri, Ja-, Úri, Úri, Kang-Úri, Abu- Uruq, Zuar, Mo- Ura, Abu- Matariq, Wadi 
Magr- úr és Mongro- Oro, Modra neveket, meg bizonyára az Archai (Árkai), Baki, 
Turda  és  Abu-  Zabad  (Szabad)  neveket  is.  A  második  csoportba  tartoznak 
természetesen a Kussi, Kusri nevek és valószínűleg a Csád-tó neve is, amely a 
Setét)  névre  vezethető vissza.  A Csád-tótól  beljebb is  megmaradt a  népesség 
keleti eredetének emléke. Ott a Joruba nép mondja magáról, hogy mai helyére 
A.D. 600 és 900 között érkezett, valahonnan kelet felől jőve. Ezek a "jó urak" 
(árják) nemzeti istenüket Shangúnak nevezik és kos alakban ábrázolják ( 196m 
46, 61, 113, 141 ) . A felsorolt adatok szerint tehát a fekete magyarok kulturális 
örökségéből a közép-afrikai négerek bőségesen részesültek.

A  kusföldi  népesség  egy  másik  részlege,  a  magáriai  tömeg,  földrajzi 
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elhelyezkedésének  következtében  a  dél  felé  vezető,  könnyebben  járható  utat 
választotta, amerre kereskedelmi kapcsolatai révén is jól ismerte a járást-kelést 
és amerre egyúttal fajtestvérei segítségét is remélhette. Ezek a dél felé elvonuló 
magyar néprészek a Nagy tavak közelségében állapodtak meg, magas hegyek 
között,  Kenya  és  Tanganyika  területén.  Az  Afrika-  kutatók  errefelé  lépten- 
nyomon a "kus műveltség" nyomait fedezik fel és az általuk bemutatott adatok 
között  több esetben határozottan magyar  mozzanatok  észlelhetők.  Azt  halljuk 
például, hogy a tengerparti szakaszon a költők még a középkorban is Mashairi 
(Magyari) nótákat szereztek és ezeket utóbb írásba is foglalták, de már swahili 
nyelven. Megakad a szemünk azon a hatalmas romvároson is, amelyet a régészek 
1935-ben fedeztek  fel,  a  Viktória-tótól  kelet  felé,  félúton  a  tenger  irányában, 
Kenya és Tanganyika határhegyei között. Ezt a romvárost Engaru- Kanak hívták 
és itt volt az árjakunok vagy fekete magyarok vasipari központja (196m 224-235). 
Engaru-  Ka  a  nubiai-  magáriai  sok  Hungar-  nevet  idézi  emlékezetünkbe  és 
párhuzamba  állítható  a  dél-mezopotámiai  Ki-  Engara  nevével.  Az  afrikai 
Hungária romjait L.S.B. Leaky szemrevételezte először és megállapítása szerint 
ott  körülbelül  6,300  ház  maradványai  rejtőznek  a  föld  alatt,  egy  távolabbi 
völgyben  pedig  további  500.  Ennek  alapján  Engaru-  Ka  lakosságát  harminc-
negyvenezerre becsülte. A várost lakó nép személyazonosságát, virágzásának és 
pusztulásának  idejét  és  körülményeit  még  nem  tudták  megállapítani.  Annyi 
azonban  bizonyosnak  látszik,  hogy  itt  is  a  "kus  örökség"  egyik  hatalmas 
darabjával állunk szemben, amely idegen környezetben sokáig megőrizte eredeti 
vonásait.

Lexikonokban  azt  olvassuk,  hogy  Kenya  és  Tanganyika  mai  lakossága  főként 
néger származású, nyelve pedig bantu. Hozzáfűzik azonban., hogy a lakosságban 
van egy jelentős rész, amely fajilag nem néger, beszéde sem bantu, hanem valami 
más  emberfajta,  amelynek  népi  eredete  és  nyelve  rejtélyes.  Ezt  az  elütő, 
különálló,  rejtélyes  népességet  nílusi-  hamita  (Nilo-  Hamitic)  néven  tartják 
nyilván és közéjük sorolják a Masai  népet,  a  Nádi,  Kipsigi,  Tutsi,  Turkana és 
száznál  is  több  más  törzset.  Ennek  a  nílusi-hamita  vagy  nílusi-árja 
embercsoportnak eredete és nyelve talán nem is olyan rejtélyes, ha ismerjük a 
fekete magyarok sorsát. (12)

Az egykori Kusföld - Núbia és Magária -  magyarjainak szétáradását vizsgálva, 
felmerülhet  az  a  kérdés,  vajon  nem  mentek-e  egyes  törzsek,  vagy  nagyobb 
családok keleti irányba is, az Axumi Királyság területére s onnan egy papi vagy 
fejedelmi  csoport  és  kísérete  nem  jutott-e  el  valahogyan  a  Duna-vidéki 
Magyarországba?  Ebben  az  európai  Magyarországban  ugyanis  több  olyan 
mozzanatot  ismerünk,  amelynek párját  csakis  a  Nílus  völgyében élt  árja-  kus 
keveredésű fekete magyaroknál találjuk meg. Ezek között a mozzanatok között 
említjük  a  Kendős  királycímet,  a  Horka  nevet,  a  kos-fejben  végződő  fokos 
használatát, a fekete magyarok elnevezést, a jól végzett munka utáni nagy evés-
ivást (áldomást) és még egypár más apróságot. Az ilyenfajta adatok annál inkább 
gondolkodásra  késztetnek  bennünket,  mert  nemzeti  krónikáink  az  őshazáról 
szólva, említést tesznek Núbiáról, szólnak párducról (a fekete kusok egyik népi 
szimbólumáról), sok-sok aranyról, a Vörös-tenger mentén tett útról, az Akabai- 
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öbölnél  lévő  Evilath  városról  és  egyéb  soha  figyelemre  nem  méltatott 
mozzanatokról.  A  fekete  magyarok  problémája  és  általában  a  kus-  magyar 
keveredés a legsürgősebben megvizsgálandó tudományos problémáink egyike.

A Nílus-völgyi magyarok Afrikában szétosztott szellemi örökségéből csak egy-két 
mozzanatot emeltünk ki, hiszen a kérdésnek ez a része, bár szerves tartozéka a 
magyar  őstörténetnek,  annak  mégis  csak  mellékága.  De  amit  bemutattunk, 
alátámasztja  az  újabb  Afrika-kutatók  leglényegesebb  megállapítását,  amely 
szerint  a  kus  civilizáció  főbenjáróan  befolyásolta  Közép-  és  Délkelet-Afrika 
művelődési  és  technológiai  fejlődését.  Ezért  "nem  túlzás  azt  állítani,  hogy  a 
kontinentális  Afrika  nagy  részének  története  elválaszthatatlan  Kusország 
történetétől."(13)  Ámde  az  is  igaz,  amit  nem  győzünk  újra  és  ismételten 
hangsúlyozni, hogy az afrikai négereknek átadott első magas kultúra "made in 
Hungary"  volt,  a  Nílus-völgyi  csodálatos  magyar  haza  alkotása.  Hogy  pedig 
milyen magasan állt  az afrikaiak szemében a nekik kultúrát hozó magyar, azt 
ragyogóan igazolja, hogy ők az istent sok helyen ma is ezzel a szóval fejezik ki: 
Makúr  (70m  II  185).  Fekete  Afrika  a  magyaroknak  mindezért  hálára  van 
kötelezve.

Jegyzet az újabb Afrika-kutatások főbb irányairól

"Mintegy hatvan esztendővel ezelőtt történt, - írja az egyik mai Afrika-kutató, - 
hogy  egy  magyar  ember,  aki  belga  szolgálatban  állt,  az  erdős  Kongó  egyik 
tisztásán ülve, jegyzeteket írogatott. A helyet és időt tekintve ez a magyar, név 
szerint Torday Emil, szokatlan típusú ember és szokatlan európai volt. Amit ő 
keresett,  nem  gumi,  nem  elefántcsont  és  nem is  rabszolga  volt,  hanem régi 
időkre  vonatkozó  történeti  adatok."  Basil  Davidson  szavai  ezek,  aki  könyve 
(196m)  nyitányában  így  hódol  egy  előttünk  ismeretlen  magyar  mérnök 
emlékének.  Torday  Emil  hazánkfia  bizonyára  ugyanazért  kezdett  jegyezgetni, 
mint amiért Tibet vidékén Körösi Csorna Sándor is. Magyar szíve és füle nem 
hagyta nyugodni, miközben a Kongó vidékén a Kassai nevű folyón, majd a Sank-
Uru folyón hajózott fölfelé és elérkezett a Bushongó néphez. Itt éjszakákon át 
hallgatta a helybeli mondákat és az öregemberek emlékezetében élő történetet. 
Hová lettek jegyzetei, nem tudjuk, tartalmukról sincs értesülésünk. Csak annyit 
őrzött  meg vele  kapcsolatban a  krónika,  hogy  egy  adat  különösen megütötte 
fülét.  A  Bushongó  nép  királyjegyzékén  szereplő  kilencvenhatodik  uralkodó 
életében,  a  királyokat  visszafelé  menő  rendben  sorolva,  egy  délben  a  Nap 
megszűnt világítani és rövid időre sötétség borult a földre. Torday Emil ebből az 
adatból meg tudta állapítani, hogy a kérdéses király 1680-ban uralkodott, mert 
abban az évben március 13-án Bushongó felett teljes napfogyatkozás volt. Ez lett 
a Kongó-vidék történetírásában az első hitelesen megállapított dátum, amikor a 
jelenlegi nép, amelynek emlékezetében az esemény megmaradt, már mai helyén 
lakott. Tordayt ma az afrikai történettudományok úttörőjének tekintik és nevét 
aranybetűkkel írták fel az Afrika-kutatók névjegyzékére.

Érdemes honfitársunk leleményes sikere óta az Afrika-tudományok nagy lépéssel 
haladtak előre, mert a gyarmatok felszabadulásával megélénkült az érdeklődés a 
helybeli népek múltja iránt. Az elmúlt tíz év során, 1960-1970, sok egyetemen 
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létesítettek Afrika-tanszéket és bővítettek ki régibb Afrika-intézeteket, továbbá új 
folyóiratokat indítottak és könyvtárnyi munkát tettek közzé. Az afrikai régészet 
és embertan is sok új megállapítást tett.  Ma már bizonyosnak veszik például, 
hogy ezen a nagy kontinensen az elmúlt  félmillió év során négy esős korszak 
létezett és azok egybeestek Európa négy jégkorszakával. Az esős periódusokban 
a Nílus áradásai mintegy négy méterrel magasabb vízállást eredményeztek, mint 
jelenleg  és  így  a  termelésre  alkalmas  tájak  az  egész  kontinensen  nagyobbak 
voltak. Núbiában még a Kr. e. III.  évezredben is tehéncsordák legelhettek, de 
ugyanott a mi korunkban a vizet hordó magányos szamár is alig talál magának 
ennivalót. A sivatagi gát - a Szahara kialakulása és a föld fokozatos kiszáradása 
alkotja  Afrika  igazi  drámáját,  a  hatalmas  belső  szétvándorlás  indító  okát,  - 
állapítják meg.

Egy további eredményként egyre jobban terjed az Afrika-kutatók közt az a nézet, 
amely szerint az ember (homo sapiens) kialakulása Kelet-Afrikában történt volna 
meg,  Kenya  és  Tanganyika  területén.  Vallják  azonban,  hogy  ennek  az  afrikai 
ősembernek nem maradt történetileg észlelhető leszármazója, vagyis Afrikában 
minden jelenleg élő  nép bevándorló.  Az első bevándorló  faj  a  fekete  faj  volt, 
amelynek  legrégibb  nyomait  Khartum  környékén  és  Timbuktitól  nem  messze 
találták meg s Kr. e. körülbelül 5000-re teszik korukat. Megállapításaik szerint a 
Kr.  e.  IV.  évezredet  megelőző,  úgynevezett  predinasztikus  időkből  származó 
egyiptomi  koponyáknak  körülbelül  egyharmad  része  tekinthető  a  fekete  bőrű 
emberfajta testi maradványának. Ezek a sötét bőrű emberek azonban - mondják 
bizonyos  nyomatékkal  -  nem  a  néger  kategóriába  tartoztak,  hanem  a  kus 
kategóriába. A kusokkal  egy időben, vagy szorosan az ő nyomukban érkeztek 
kelet felől a második emberfajta képviselői, akiket a tudomány régebben Hamita 
(árja-I)  néven  tartott  nyilván,  de  akiket  újabban  népneveiken  szerepeltetnek. 
Ezek  a  hamiták  voltak  azok,  akik  a  Nílus  völgyét  megszállták  és  akiket  a 
klasszikus írók népi nevükön Mazori, az egyiptomi feljegyzések Mahari és Magari 
néven emlegetnek s akik leszármazói mi vagyunk, magyarok. Ők szervezték meg 
nemcsak  Egyiptomot,  hanem  Mezopotámiát,  Kánaánt  és  Szíriát,  hanem 
valószínűleg tőlük eredt az Indus-völgyi kultúra is.

Az  újabb  Afrika-kutatások  bennünket  közelebbről  érintő  nagy  eredménye  a 
kusföldi Magária (Mero) város romjainak körülhatárolása. A romok számbavétele 
1958-ban történt meg és annak során több mint kétszáz lelőhelyet írtak össze. 
Ma ez a leggazdagabb, eddig még ki nem aknázott régészeti komplexum egész 
Afrikában,  Ki-  Engarával  együtt.  Már  eddig  felfedeztek  itt  egy  nagyobb 
kiterjedésű templomot, egy csomó rovásírásos emléket, rengeteg kos-szobrot és 
azt is megtudták, hogy Magáriában is nagyméretű bronz- és vasipar működött. 
További siker: Magyar- Otthontól (Mero) mintegy harminc kilométerre, ma már a 
sivatag által teljesen elborított területen, egy másik város romjaira is bukkantak, 
amelynek nevét angolosan Musawarat alakban írják át. Ahogyan a hieroglifált 
szavakat az idegenek kerékbetörik, e név mássalhangzóinak helyes hangzósítása 
a magyar kulcs szerint Ma-S-U-AR-TA, 'Magyar Ta', azaz Magyar Föld lenne. A 
régészek  nézete  szerint  egy  ideig  innen  kormányozták  az  egész  Kusföldet. 
Ezekkel a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban magyar szempontból sok kérdés 
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merülhet fel, de azokra választ adni nem tudunk.

Az újabb Afrika-kutatásoknak kétségtelen sok sikere mellett van egy árnyoldaluk 
is. A kutatók a fehér ember minden afrikai teljesítményével szemben bizonyos 
fokú  türelmetlenséget  tanúsítanak,  igyekeznek  azokat  lekicsinyelni  és 
érdemtelenné  tenni,  másrészt  viszont  hajlamosak  minden  alkotást  afrikai 
találmánynak minősíteni. Szerintük a fehér emberek nem alkottak semmi nagyot, 
csak éppen felfújják a dolgokat, "fehér illúziókat" teremtve. Ha a fehérek Afrika 
szélein meg is alkották az első magas kultúrát, - mondják - az nem az ő fajtabeli 
kiválóbbságuknak  jele,  mert  hiszen  ha  a  négerek  Közép-Afrika  helyett 
történetesen  Észak  Afrikában  vagy  a  Nílus  völgyében  laktak  volna,  ők 
ugyanolyan jól vagy ugyanolyan rosszul (!) - megépítették volna az első magas 
kultúrát. Az ilyenfajta polemikus elmefuttatásoknak természetesen semmi közük 
sincs  a  történettudományhoz,  mert  annak  nem  az  a  feladata,  hogy  leírja  és 
tanítsa  ami  nem  történt  meg,  hanem  az,  hogy  leírja  és  tanítsa  ami  valóban 
megtörtént. Az is meglepő, hogy a kusokat mindig mint tisztára afrikai népet 
szerepeltetik, akik minden alkotása afrikai gyökerű. (14) Mi eléggé beigazoltuk, 
hogy  a  kusok  a  magyarok  tanítványai  és  sorstársai  voltak,  akik  idők  múltán 
egymással  egybefonódtak  és  fekete  magyarokká  lettek.  Ehhez  most 
hozzátehetjük, hogy nem találtunk az Afrika-kutatók történeti munkáiban semmi 
olyan  helytálló  megállapítást,  ami  arra  indított  volna,  bennünket,  hogy  ezen 
alaptételünkön módosítsunk.
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AZ INDUS-VÖLGYI KUSOK

A nép és országa

A régibb árja (árja-I, egykorú megjelöléssel magyar vagy úr népek) és a kus fajta 
népek  bensőséges  ókori  érintkezésének  egy  másik  színhelye  az  Indus  folyó 
völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják azaz fehérek bejövetelét, 
legalább is a völgy déli  szakaszán. De sem az egyik,  sem a másik emberfajta 
betelepedésének pontos idejét nem tudjuk, mert amikor a történelem fénycsóvája 
először  rájuk  világít  (Kr.  e.  2500 táján),  a  két  emberfajta  keveredése már az 
egész  völgyben  folyamatban  van.  Mit  tudunk  meg  erről  az  együtt  élő  két 
emberfajtáról, árjákról és kusokról, a nem-magyar tudósok könyveiből?

Az embertan szakértői bizonyosnak tartják, hogy a csiszolt  kőkor és bronzkor 
határán az Indus-völgyben két emberfajta élt egymással összefonódva. Ezt abból 
következtetik, hogy ugyanazon a helyen találták meg az egyiknek és a másiknak 
is  csontmaradványait.  Az  egyik  fajta  sötét  bőrű  emberekből  állt,  akik  inkább 
alacsony  termetűek  voltak,  hullámos  vagy  göndör  hajat  viseltek,  orruk  kissé 
tompa volt, ajkuk pedig enyhén duzzadt. A hajuk azonban nem volt gyapjas, az 
arcuk sem deformált, úgyhogy ezek sem tekinthetők négereknek (230m 146). A 
típust egy bronzszobrocskával szokták érzékeltetni,  amely fiatal  lányt ábrázol, 
tudományos becenevén az Indus-völgyi  táncosnőt (Okmánytár 33).  Ezt a sötét 
arcú, de nem néger típusú emberfajtát kus neve helyett az embertan szakértői, 
akik  szeretik  a  maguk  alkotta  tudományos  elnevezéseket  használni,  "proto-
ausztraloid" néven tartják nyilván. Az Indus völgyében élt második emberfajta 
arcszínét barnába hajlónak mondják és típusát meglehetősen kiemelkedő vékony 
orral,  barna hajjal és barna szemmel képzelik el.  A koponyaleletek vizsgálatai 
szerint  a  lakosság  többsége  ez  utóbbi  típushoz  tartozott,  amelyet  azonban 
megfelelő  régészeti  lelet  hiányában  nem  tudunk  képpel  érzékeltetni.  Ezt  a 
többségben  lévő  Indus-völgyi  második  emberfajtát  az  embertan  művelői 
"mediterrán" néven tartják nyilván és hozzáteszik, azonos volt a Mezopotámia, 
Egyiptom és Kánaán földműves kultúráját megteremtő fajtával,  vagyis az árja 
fajjal.  Történelmi  elnevezéseket  használva,  az  Indus-völgyi  sötét  arcú  népben 
kus, a világos arcú népben pedig az úri emberfajta képviselőit kell látnunk. (15) 
A  világ  ismert  első  magas  kultúrái  között  az  Indus-völgyi  árja-  kus  kultúra 
időrendben a harmadik, vagyis közvetlenül Egyiptom és Mezopotámia kultúrája 
után  következett.  Előzmények  nélkül  jelent  meg,  -  eddigelé  csak  kiforrt 
állapotában  ismerik  a  tudósok  -  de  ennek  ellenére  kizártnak  tartják,  hogy  a 
mezopotámiai kultúra gyarmata lett volna. Inkább azt vélik, ez is ugyanabból a 
közös  forrásból  eredhetett,  mint  a  mezopotámiai  és  egyiptomi  első  magas 
kultúra. Virágzása Kr. e. kb. 2500-tól Kr. e. 1500ig tartott és régészeti nyomait 
eddig  mintegy  harminc  faluban  találták  meg.  Ez  a  kultúra  két  nagy  városi 
központtal  is  rendelkezett,  az  egyik  az  Ötfolyó  vidékén  lévő  mai  Harappa 
területén, a Rávi folyó bal partján állott,  a másik mintegy ötszáz kilométerrel 
délebbre, az Indus jobb partján, a mai Mohenjó területén. Az Indus-völgyi kultúra 
nagy  földrajzi  kiterjedése  ellenére  is  feltűnően  egységes  volt  -  művészetben, 
építkezésben,  írásban és  minden megjelenésében -  és  politikailag  is  egyetlen 
országot alkotott,  bár annak nevét nem ismerjük. Nyelve is egy és ugyanaz a 
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nyelv volt, de róla csak annyi biztos, hogy nem lehetett indoeurópai nyelv, mert 
az ilyen nyelvek akkoriban még nem léteztek. Az Indus-völgyi kultúrában azért 
sok a rejtély, mert írásos emlékeit, a nagy számban ránk maradt pecsétnyomókat 
ez ideig még nem tudták elolvasni.

Gazdasági szempontból nézve, az Indus-völgyi kultúra elsősorban pásztorkultúra 
volt, de fémművességgel párosulva. Bányásztak ott aranyat, ezüstöt, ónt és rezet 
és  tudtak  bronzot  is  önteni.  Technikai  tudásuk ellenére  azonban fegyvereiket 
csak rézből  készítették s  nyílhegyeik  és lándzsáik  puhák voltak,  jeléül  annak, 
hogy békés természetű nép lehettek. Főistenüket nő alakban képzelték el, mint 
az anyajogú társadalomban élők általában (v.ö. az afrikai kusok Setét istennőjét). 
Az isten megjelenési formáját a Hold képében tisztelték s ezt az égitestet mint 
isten  mását  vagy  színét  'Színnek'  nevezték.  A  Hold  istennő  védnöksége  alá 
helyezték az Indus folyóit is, amelyet éppen ezért a Szín folyójának neveztek. E 
folyó  völgye  pedig  a  'Szín-  Ta'  (Szín  Földje)  lett,  kínai  kiejtésben  Shin-Ta, 
szanszkrit írásban Sin- Dhu, perzsául Hindu. Nincs kizárva, hogy az Indus-völgyi 
birodalom neve is Szín-Ta lehetett (16)

Az Indus-völgyi Szin-Birodalom pusztulását az oda nyugat felől betörő újabb árja 
nép-hullámmal  hozzák  kapcsolatban,  amely  az  Oxus  és  Kaspi  térségéből 
kiindulva, Kr. e. 1650 és 1500 között - talán az Ázsiából előretörő szemita és türk 
népek nyomására - átvágott az Ötfolyó vidékén és a Ganges völgyét népesítette 
be  (230m  261).  E  népvándorlás  Harappa  és  Mohenjó  népét  részben 
kivándorlásra  kényszerítette,  részben  pedig  arra,  hogy  áthúzódjék  az  ország 
félreeső,  gazdaságilag kevésbé értékes tájaira.  A kivándorló kusok tekintélyes 
része Dél-Mezopotámiába, az ott  élő árják közé költözött,  ahol Kassi,  Kassitai 
(Kus-földi)  néven  Kr.  e.  1550  és  1500  között  fokozatosan  átvette  a  hatalmat 
(236m 66). Egy másik részük viszont, talán éppen a nagyobb tömeg, a Hindu- 
Kus- hegység szorosain át leereszkedett az Oxus völgyébe és ott a Kaspi-tó felé 
eső síkságon szétterült, szintén árja lakosság között. Egy harmadik indiai árja- 
kus keveredésű néprész, amely talán már régibb idő óta a Tigris és Eufrátesz 
középső  része  mentén  tanyázott,  még  messzebb  ment  nyugatra  és  a  Vörös- 
tenger északi végében a Szín-félszigeten (ma: Színai- fsz.) és a Nílus deltájának 
keleti  részében,  Szuezben  állapodott  meg.  Ez  utóbbi  kus-  töredéket  a 
történettudomány Hyksos néven tartja nyilván.

Milyen nyelven beszélt az ország lakossága?

Az Indus-völgyében élt árják és kusok nyelvére az első utalásokat a nem-magyar 
szerzők  munkáiban  találjuk.  Mint  említettük,  ott  szerepelnek  ezek  a  magyar 
szavak: Úr, Kos, Szín, Barát, Város, Hon, Ta és Hely. Az e szavakból nyerhető 
benyomásunkat  megerősítik  az  árja-  kusok  által  hátrahagyott  földrajzi  nevek, 
amelyek  egy  részét  Ptolemaios  alexandriai  földrajztudós  jegyezte  fel  A.D.  2. 
században készített munkájában. Az ő térképein szerepel a Terim-medencében az 
A-  Chasa  terület,  a  Kasia  törzs,  A-  Skatag-Kas  hegy  és  a  Kas-  Gar  város, 
mindegyik  nevében  a  Kus  név  valamilyen  formájával.  Észak-India 
határtartománya,  Kas-  Mir  ugyanebbe  a  csoportba  tartozik  (a  neveket  mi 
tagoljuk,  hogy  a  Kus  részleget  kiemelhessük).  Dél  felé  haladva  azonban 
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megszűnnek  a  Kus  nevek  és  csak  India  délnyugati  szélén,  a  Gujarat  nevű 
államban találunk egy-két  újabb Kutch területet,  amely  -  nagyon jellemzően - 
mocsaras és sós vizű értéktelen táj, de sorsűzött népnek jó búvóhely. Délen, a 
félsziget zugában szerepel egy további Kus- hon, Cochin. E kus nevek területi 
elhelyezkedése megfelel az Indus-völgyi Birodalom 17-16. századi meghódítása 
nyomán előállt néprajzi eltolódásoknak.

Pontosan ilyen elhelyezkedésben találjuk azokat a földrajzi neveket is, amelyek 
az  Indus-völgyi  kultúrát  létrehozó  második  faji  elemmel,  a  mediterrán  (árja) 
fajtával hozhatók kapcsolatba. Ez annak a jele, hogy a kusokkal valóban azonos 
sorsközösségben  éltek.  Ezek  a  nevek  is  a  Tarim-  medencében  kezdődnek, 
melynek eredeti lakossága árja fajú volt,  az Indus- völgyi és iráni kultúrkörbe 
tartozott  és csak a jelen időszámítás 8.  századának második felében lett  turk 
népiségűvé  (80m  19,  92).  Az  árja  nevek  az  Ötfolyó  vidékén  sűrűsödnek,  ott 
találjuk  a  történelmi  nevezetességű  Maszúria  (angol  -  Mussoorie)  és  Mazar 
(Mathura) városokat, amelyek kétségtelenül az ősi Magyar nevet idézik. Innen 
dél  felé  haladva  a  Magyar  nevek  folytonossága  is  megszakad,  de  a  Hindu-
félsziget alsó, sivatagos részében újra előbukkannak s ott éppen ezek a nevek a 
legjellemzőbbek. Ott van a Mahar- Ashtra (Magyar Est-  Úr) állama, a Mysore 
állam és a Madra állam s a nagyvárosok is Madúra, Mysora, Madras nevűek, 
amelyek  szintén  a  Magyar  szó  és  név  változatainak  tűnnek  fel.  India  északi 
területén ma is a világosabb bőrű emberfajta az uralkodó típus és ezt várhatnánk 
a déli, Magyar nevű államokban is. Oda azonban a sötét bőrűek utóbb oly nagy 
tömegben  hatoltak  be,  hogy  típusukkal  az  árja  jellemvonásokat 
elhomályosították.  Ellenben  árja  maradványoknak  tartják  az  eredeti 
lakóhelyüktől kelet felé űzött Mund-Ari, Kol- Ári, Szant- Áli és sok más törzset. 
Róluk  általában  elismerik,  hogy  az  indiai  őslakosság  leszármazói, 
következésképpen, hogy a Harappa- Mohenjó birodalom népessége is az ő ragozó 
nyelvüket beszélte és az indusvölgyi pecsétek nyelve is ilyen típusú nyelv lehet 
(198m 83; 130m 11) .

Valóban úgy van, mert a mundári, kolári és egyéb úr nevű törzsek leszármazói 
jelenleg  is  olyan  nyelvet  beszélnek  és  olyan  mitológiai  emlékeket  őriznek, 
amelyeket  Hevesy  Vilmos  (Uxbond)  külföldi  magyar  nyelvész  a  Duna vidékén 
letelepült  magyarság  nyelvével  és  mitológiai  emlékeivel  sok  tekintetben 
azonosnak talál  (177m).  De nemcsak ez  a  magyar  nyelvész sorol  fel  egészen 
meglepő  magyar  mozzanatokat  Indiában  (a  már  említett  idegen  írók  magyar 
szavain kívül), hanem a klasszikus írók is. Az A.D. 1, században élő Plinius római 
író például India lakosait elősorolva jelzi, hogy ott "úr- népek" élnek s azok között 
egynek, éppen a leghatalmasabbnak 'Magyar' a neve. Így szól: Indiam accolunt 
MAGARI... URI... Abaortae, Osü (123m 98) A régi lexikonok is megerősítik ezt a 
tanúságtételt, mert szerintük a mondott időben India északi részében, a Kína felé 
eső  határvidéken  olyan  nép  lakott,  "amelyet  mind  a  mai  napig  Magyarnak 
neveznek;  hatalmas  nép,  mely  győzelmes  fegyvereinek  hála,  híres  országot 
birtokol"  (qui  etiamnun  vocantur  MEGORI.  Ingens  popidus  et  ipsi  armorum 
gloria inclytum regnum possident, 123m 98).

A  sok  Úr  és  Magyar  földrajzi  és  népnevet  látva,  Hevesy  Vilmos  szakavatott 
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fejtegetéseit  olvasva,  nem szabadulhatunk attól  a  benyomástól,  hogy az Indus 
folyó völgyében szereplő árja- kus ikernép, amely ott a magas kultúrát létrehozta, 
magyar nyelvű lehetett, ugyanabból a fajtából, amely a Régi Kelet egyéb tájain is 
annak bizonyult. Nekünk magyaroknak jelenlegi tudásunk szerint mindez talán 
hihetetlennek tűnik fel, mert a finn-ugorizmus hipnotikus bűvöletétől még nem 
egészen  szabadultunk  meg  és  saját  őstörténetünkkel  szemben  tele  vagyunk 
gátlásokkal.  Nem akarunk hitelt  adni  a szemünket valósággal kiszúró magyar 
szavaknak sem, bár azok immár fantasztikus tömegben állnak rendelkezésünkre 
az  ókor  minden  földrajzi  táján.  Pedig  a  puszta  valóság  az,  hogy  a  fiktív 
indoeurópai  és  szemita  népek  és  nyelvek  előtt létezett  egy  kontinenseket 
benépesítő  magyar  nyelvű  nép  és  faj.  Ebben  a  helyzetben  nekünk,  külföldi 
kutatóknak,  az  a  kötelességünk,  hogy  folytassuk  a  Magyar  Tudományos 
Akadémián az ajtódöngetést, ezúttal kezünkben hozva az Indus-völgyi pecsétek 
szövegeinek magyar nyelven való olvasatát.

Szövegeiket magyarul írták

Az Indus-völgyi régészeti leletek történettudományi szempontból legértékesebb 
csoportja az, amelyet a tudósok pecsétnyomóknak vélnek, bár tulajdonképpeni 
használatukat nem ismerik. Ezeken az emlékeken gyakran láthatunk ökör, bika, 
vagy egyéb - füves terepen élő - állatot. Az állatábrázoláson kívül a pecséteken 
egy-egy rövid,  rendszerint  csak egy sorra terjedő szöveg is  szerepel,  mint  ez 
Egyiptomban és Mezopotámiában is szokásban volt. Ezúttal a szövegek vonalas 
azaz rovásírással készültek, de azokat még senki sem tudta elolvasni (224m 14; 
230m 11), bár többen is kísérletet tettek rá, mint pl. L. A. Waddell angol tudós, 
aki egész könyvet írt róluk (181m). Az egyedüli dolog, amit ez az angol tudós 
helyesen  állapított  meg,  nem  a  szövegek  kibetűzésére  vonatkozik,  hanem  az 
azokban  kifejezésre  jutó  nyelv  szerkezetére.  Erre  vonatkozó  nézetét  így 
összegezi: "E pecsétek feliratainak nyelve szabályos mezopotámiai nyelv, az ősi 
ragozott és szintétikus nyelv, amelyben csak a legszükségesebb nyelvtani elemek 
szerepelnek, ez . .  . határozottan árja nyelv, mégpedig a régibb árják nyelve". 
(17)

Tüzetesebben  szemrevételezve  a  pecséteken  szereplő  vonalas  írásjeleket 
(  Okmánytár  34-38  )  ,  meglepődve  állapítottuk  meg,  hogy  azok  túlnyomó 
többsége  olyan  grafikai  formában  szerepel,  mint  az  európai  Magyarországon 
alkalmazott hun-magyar rovásjelek (ld. I. kötet 1. tábla), a különbség mindössze 
csak az egyberovás nagyobb mértékű alkalmazásában mutatkozik. Ami pedig a 
pecséteken  látható  piktografikus  jeleket  illeti,  azok  az  egyiptomi  és 
mezopotámiai írásgyakorlatban alkalmazott piktografikus jelekkel mutatnak nagy 
rokonságot. Ilyen például a hal rajza, amelyről tudjuk, hogy Mezopotámiában a 
'ha' szót illetőleg szótagot írta, a láb rajza, amely viszont Egyiptomban a '(l)ába' 
hangcsoportot jelezte. Ez észrevétel után megpróbáltuk a hun-magyarral azonos 
alakú indusvölgyi írásjelek helyébe a megfelelő magyar hangokat beilleszteni, a 
képszerű  elemekbe  pedig  az  egyiptomi-  mezopotámiai  hangértékeket.  Ekkor 
kiderült, hogy magyar szöveghez jutottunk. Eredményünk első igazodását abban 
láttuk,  hogy a  jelek  más kombinációban is  jól  érthető magyar szavakat  írtak. 
További bizonyítékot nyertünk a módszer helyességére abban a körülményben, 

30



hogy  a  szöveget  kísérő  rajzok,  mintegy  a  szöveg  magyarázatául  szolgálva, 
ugyanazt  a  gondolatot  ismétlik  képszerűen,  vagy  logikailag  viszik  tovább  a 
szöveg írását. Nem egy-két szó véletlen egyezéséről van itt szó, hanem mondatok 
rendszeres egyezéséről.

Először az Okmánytár 35. sz. alatt bemutatott szöveget vesszük vizsgádat alá, 
amelyben hat különálló vonalas írásjel szerepel.  Jobbról balra olvasva, az első 
három írásjel felismerése nem okoz nehézséget, mert azok a hun-magyar írásban 
is ugyanúgy szerepelnek, T-P-T. A negyedik jel összerótt figura, a kétféle K és az 
E  kombinálása:  K.K.E.  Az  ötödik  jel  a  közismert  SZ,  az  utolsó  viszont 
piktografikus,  egy  állati  láb:  ABO.  Ha  ezek  közé  a  mássalhangzók  közé  a 
megfelelő magánhangzókat beillesztjük, azaz hangzósítjuk őket, ezt a szöveget 
kapjuk: Té-Pe-T aK.óK.U-SZBO, 'Tépett a kókuszból'. Az írás alatt következő kép 
igazolja  az  olvasás  helyességét.  A  rajzon  szereplő  fa  ugyanis  felismerhetően 
kókuszpálma:  nincsenek  ágai,  hanem a  hosszú  levelek  közvetlenül  a  törzsből 
nőnek ki. Az is látható, hogy a pálmafa csúcsa le van tépve és a letépett Vé alakú 
rész már a tolvaj szörnyeteg fején áll. A szöveget kísérő kép tehát a betűkkel 
közölt állítást igazolja. A letépett Ve-részleggel új szó írása kezdődik, piktográf 
írással, amelynek további elemei a szörnyeteg feltűnően nagy orra (R) és az őt 
megverő figurának a keze (T). Ez a szó is magyar: 'Vert'.  Utána tárgynak kell 
következnie: mit vert? Erre felel a baloldali állat, amely AB szarvat visel, emlői 
jelzik, hogy nő NU, amihez hozzájárul felemelt másik keze, T. Ebből megtudjuk, 
hogy a tolvaj 'banánt' vert, amely szó írásában a torlódó és orrhangú második N 
hiányzik,  mert  a fonetikus alapú helyesírásban azt  nem kellett  jelezni.  Így az 
egész szöveg ekként hangzik: 'Tépett a kókuszból, vert banánt.'

A  következő,  művészi  kivitelezésű  pecséten  (Okmánytár  36)  az  előtérben egy 
hindu  ülésben  ábrázolt  férfit  látunk,  akit  trópusi  állatok  hízelegnek  körül.  A 
szöveget  a  felső  sorban  lévő  írásjelekkel  kezdve,  jobbról  bal  felé  haladva 
olvassuk. Az első figura emberalak, tehát ÚR; a második egyberótt három jel, 
elemeire  bontva  O.Ko.Do,  a  kettő  együtt  máris  értelmes  magyar  szót  ad: 
'Uralkodó', a torlódó L hang szabályos kihagyásával. A sorban harmadik jel az 
egybekapcsolt Ke.D, a negyedik a szintén egybekapcsolt F.E, amelynek szétnyíló 
szárai közé az S írásjel van illesztve. Ez a részt tehát a Ke.D-F.E-S, Kedves szót 
írja,  vagyis  az  eddig  elolvasott  rész:  'Uralkodó  kedves'.  Ezután  a  hal-jel 
következik:  HA,  majd  utána  az  egybekapcsolt  F.U.Fe,  amihez  hozzátartozik  a 
központi  emberalak  íjból  alkotott  kalapja,  a  hieroglifikus  SETI  és  ebből 
megértjük, hogy az Uralkodó kedves, ha füvesíti, - mit? Az ember arca AR, a két 
fülével és állával alkotott jel U, mellének rajza a női háromszöget mutatja tehát 
NU, két keze két T vagyis KETE, öve ÍTR, férfi tagját eltakaró két S: S.ek, a lába 
ABO. Ezzel aztán kész is a telj es szöveg: UR-O.Ko.Do Ke.D-F.E-S HA F.U.Fe-SETI 
AR-U-NU-KETE  UR-S.ek-ABO,  'Uralkodó  kedves,  ha  füvesíti  a  rónákat  
országában.' Nyilván ennek örvend az elefánt, az orrszarvú, az indiai bivaly és a 
tigris,  a  képen  alul  lévő  gazellával  együtt,  mert  valamennyien  helyeslik  az 
aranyigazságot,  hogy  az  állattenyésztésből  élő  nép  országában  az  uralkodó 
legfontosabb feladata a rétek és legelők karbantartása.

Egy további pecséten (Okmánytár 37) a központi figura egy balra néző Brahmini 
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bika. Ezt a szöveget tehát balról jobbra haladva kell olvasni. Ha a bikát a hindu 
szakértőkkel  egyetértően  Braménnek  olvassuk,  ahhoz  a  vonalas  jelek  így 
csatlakoznak: az első jel az egybevont O.K., utána Ju következik, majd kétszer 
írva az SZ, ami többes számban SZ.ek,  ezután ugyancsak kétszer írva az eN, 
többesben eN.ek s  befejezi  a  szöveget  a  már ismert  összevont F.U.Fe.  Így az 
egész szöveg: Bramén-O.K Ju-Sz.ekeN.ek F.U.Fe, 'Bramének jószágának füve'. Ha 
azonban a bikát feltűnő mozzanatai szerint olvassuk, vagyis külön a szarvát (AB) 
és feltűnő orrát (R), az eredmény:  'Abarok jószágúnak füve'. A mondat értelme 
ugyanaz marad, tekintve, hogy a (H) ab-Ar papot is jelent. Tehát mindenképpen 
az árja papok birtokában lévő legelőkről van szó.

Hasonló  értelmet  közvetít  a  sorra  kerülő  negyedik  Indus-völgyi  pecsét 
(Okmánytár  34),  amelynek  kiemelkedő  dísze  egy  egyszarvú  bika.  Itt  komoly 
nehézséggel  állunk  szemben,  mert  nem  tudjuk  az  állattal  jelzett  képírásos 
részleget megnyugtatóan elolvasni. Waddell vizsgálatai szerint a bika képe, a feje 
alá  rajzolt  tárgyakkal  együtt  valószínűleg  az  ország  nevét  írja,  mert  ez  több 
emléken  ugyanígy  szerepel,  másrészt  mert  az  így  rácsozott  figura  egyiptomi 
írásgyakorlatban valóban területfogalmat (tartományt, országot) jelent. Ezen a 
nyomon haladva, talán így kell olvasnunk a szöveget: az állat szarva AB, orra 
Akt.,  a  nyaka  körül  lévő  körök  UR,  és  a  testére  írt  SEK-jel  egybeolvasva: 
'Abarország'.  Ezután az állat feje alá helyezett dolgokat kell  olvasni.  A rácsos 
területfogalom egyiptomiul SZABAD, az alatta lévő fületlen tál, nyelével együtt, 
NEB.E.  Eszerint  az  egész  piktografikus  rész  'Abarország szabad népe'  lenne. 
Nem valószínűtlen  eredmény,  hiszen  az  Indus  völgyében  létezett  egy  Abhira, 
Abari  nevű árja  nép,  amelyről  Abaorti  néven is  történik  említés.  Eltekintve  e 
képírásos résztől,  biztonságosabban olvassuk a  vonalas  jelekkel  írt  csatlakozó 
szöveget. A halba írt vonás az 1-es sorszámot jelenti,  EGY, a hal maga HA, a 
következő  jel  a  piktografikus  ASSI  (Waddell  szerint),  utána  az  összerótt  jel 
egyenes  vonalú része  a  hun-magyar  SZ,  a  bal  oldalról  hozzáillesztett  rész  az 
ugyanilyen  G és  kettőjük  közé  van  beépítve  a  K  hang,  befejezi  a  szöveget  a 
F.U.Fe. Összerakva a megadott elemeket: EGY-HA-ASSI SZ.oG.áK F.U.Fe, 'Egyházi 
szolgák füve.' Az egész felirat ezek szerint ez lenne: ''Abarország szabad népe. 
Egyházi szolgák füve'.

Végül szólunk arról az Indus-völgyi pecsétről (Okmánytár 38), amely ugyanolyan 
egyszarvú bikát és feje alá rajzolt kellékeket ábrázol, mint az imént tárgyalt 34. 
sz. pecsét. Okmánytárunkban ezt a piktografikus részt nem közöljük, hanem csak 
a betűs részt. A betűs sort balról jobbra olvasva, az összerótt jelek felbontásával 
így írjuk át: aK.iK 2 Ö.K.ELE Ka.SZÁN.ak aSZ.E.K F.U.Fe Pi-10, 'Akik két ököllel 
kaszálnak, azok füve biztos.' A Kaszálnak és a Biztos szóban a torlódó L illetve Z 
hangok jelzése az ismert okból elmarad. Ezt a szöveget talán úgy kell értenünk, 
hogy akik kaszával, vagyis két kézre fogható hosszú késsel dolgoznak, több füvet 
tudnak a száraz időkre összegyűjteni, mint akik csak sarlóznak.

A bemutatott szövegek, úgy látszik, javarészben igazmondásokat tartalmaznak, 
vagy tulajdont jeleznek, ezért a pecsétnyomók gyakorlati célja ebben a irányban 
keresendő.  A 35.  sz.  alatt  bemutatott  pecsét  azonban a paradicsomi tiltott  fa 
történetére emlékeztet és így irodalmi vonatkozású lehet. Számunkra azonban a 
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legfontosabb eredmény természetesen az, hogy sikerült - legalább is úgy hisszük 
-  az  Indus-völgyi  pecsétek  titkát  megfejtenünk  és  ezáltal  a  történettudomány 
legközvetlenebb  módszerével,  egykorú  írásbeli  okmányokkal  is  igazolni,  amit 
más adatok sokasága előre sejtetett, hogy t. i. a Kr. e. 2500-tól Kr. e. kb. 1650-ig 
virágzott Indus-völgyi magas kultúra is a magyar géniusz alkotása volt, akárcsak 
a Nílus-völgyi és az Eufrátesz-völgyi kultúra. Ebben a kultúrában is részesültek a 
kusok,  akik  az  árjákkal  való  keveredés  révén  itt  is  árja-kunokká,  fekete 
magyarokká lettek. Amikor tehát Harappa és Mohenjó árja és kus népe Kr, e. 
1650 táján csoportonként szétvándorolni kényszerült, mindenfelé magyar nyelvű 
kultúrát vitt magával, Mezopotámiába, a Kaspi- Oxus vidékére és az egyiptomi 
Deltába egyaránt. Ez a körülmény magyarázza meg az eltávozott néprészek új 
helyükön való rohamos beolvadását, amin a régiségkutatók nem győznek eléggé 
csodálkozni.  A  magyarázat  egyszerű:  új  helyeiken  is  magyar  nyelvű  népeket 
találtak.

Átvonulnak Dél-Mezopotámiába

Mezopotámiában, az Eufrátesz alsó szakaszán a népesség már eredetileg is két 
faji elemből tevődött össze: egy sötétes bőrű kus- fajta alaprétegből és az arra 
telepedett, magas kultúrát hozó világosabb bőrű árja rétegből. (18) A hagyomány 
is ilyen értelmű emléket őriz meg, mondván, hogy Kus (Chus) fiai voltak azok, 
akik  Babilon  mezején  először  megszállták  és  a  Földön  az  első  királyságot 
megalkották (191m 223). Röviddel a kusok bejövetele után azonban, Kr. e. 3400 
táján, északról, a Tigris felső vízvidékéről, és délről hajóúton nagyobb számban 
közéjük  érkeztek  az  úr  nép  képviselői  (v.ö.  181m  1),  vagyis  a  magyarok  és 
megépítették  az  első  magas  kultúrát  Úr  nevű  városaikkal  együtt  (Úr,  Uruk, 
Napúr, Eridu, stb.). (19) Az eredeti kus népesség és a kusok fölé telepedett árja 
népesség azután egymást váltogatta Dél-Mezopotámia kormányzásában és idővel 
egy  néppé  olvadt  össze.  A  szemita  ág  mezopotámiai  uralma  későbbi  dolog, 
tulajdonképpen csak a Kr. e. II. évezred eseménye, noha a nép bevándorlása már 
korábban megindult. (20)

Dél-Mezopotámia  első  hosszabb  kus  uralma  a  Guti  vagy  Kuti  néven  jelzett 
kusokkal kezdődött és Kr. e. kb. 2150-től 2050-ig tartott. Az utolsó hosszú kus 
uralom pedig Kr. e. 1550-től Kr. e. 1171-ig (226m 243). A hatalom hordozói ez 
alkalommal az Indus völgyéből kiszorított és árjákkal kevert kusok voltak, akik 
magukat származási helyükről Kusföldieknek (Kussi-Tai,  Kassiti) nevezték, Dél-
Mezopotámiát pedig Kara- Indas azaz Fekete Hinduk földjének. Az indiai kusok 
mezopotámiai  uralmát a szemita  népek közé tartozó asszírok uralma követte, 
akik alól az ország Kr. e. 626-ban szabadult fel (204m 131). A szabad Babilónia 
(Kr.  e.  626 Kr.  e.  538)  vezetői  ismét  keleti  eredetű árjakusok lettek,  akik  az 
ország  délkeleti  részében,  a  Perzsa-öböl  lagúnái  közt  laktak  és  magukat 
Káldiaknak  (Keletieknek)  nevezték.  A  káldiak  babiloni  uralmát  a  szemita 
irányítású  perzsák  uralma  követte.  A  mezopotámiai  uralomváltozások 
kronológiáját  fontos  szem  előtt  tartanunk,  mert  a  rendelkezésünkre  álló 
kézikönyvek  a  néprajzi  mozzanatokat  gyakran  homályban  hagyják,  vagy 
túlságosan leegyszerűsítik, az ember szinte azt hinné, hogy talán szándékosan. A 
kusokról  pl.  saját  nevükön  nem  egyszer  még  a  nagyobb  tekintélyt  igénylő 
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munkák sem szólnak és hallgatásukkal azt a benyomást keltik, mintha kusok nem 
is léteztek volna Mezopotámiában, hanem ott kezdettől fogva egy "szemita" és 
egy "nem-szemita" (így!) nép lakott volna.

A néprajzi viszonyoknak árja és szemita tényezőre való leegyszerűsítése meglepő 
dolog, hiszen ha figyelmesen olvassuk az ilyenféle megállapításokat tevő szakírók 
munkáit,  a  saját  maguk  által  közölt  adatokból  is  megállapítható,  hogy  Dél-
Mezopotámia lakosságában a kus elem - igenis - már kezdettől fogva jelen volt. 
Samuel Kramer pl. említi (115m 285 sk), hogy Szumerben sötét arcú emberek is 
éltek,  akikre az írnokok a NAM LULU kifejezést alkalmazták. A LU -  tudjuk - 
embert jelent, vagyis ez a szó azonos az egyiptomi UR, - RA, RO szóval, csakhogy 
lágyított  hanggal  ejtve  (R=L;  v.ö.  a  székely  Lófő=Úrfő=Főúr  kifejezést).  Ami 
pedig a kettőzést illeti (Lu-Lu, R-rel: Úr-Úr), az gyakran a többes szám jelzésének 
módja  és  a  jelen  esetben  is  'Ur-ak'  értelemben  olvasandó.  E  meggondolások 
alapján a Nam- Lulu kifejezés érthetővé válik magyarul és azt jelenti,  hogy a 
mezopotámiai  sötét  arcú  emberek  'nem  urak',  vagyis  nem  az  árja  (úr  fajta) 
néphez  tartoznak,  hanem  a  kus  fajtához.  Ezt  a  dolgot  tisztázva  és  a  kusok 
jelenlétét  tudva,  az  is  egyszerre  kiderül,  kiket  kell  Mezopotámiában  a 
titokzatosnak feltüntetett "fekete fejűek" (black heads) alatt értenünk, akiket az 
írnokok Kr. e. 2000 után sűrűbben emlegetnek (191m 213 sk; 129m IV 44 sk; 
115m 285 sk).  Azonkívül,  hogy a sötét arcú népességet "fekete fejűeknek" és 
"nem  árjáknak"  nevezték,  nevezték  őket  saját  Kus  nevükön  is.  Ez  a  név  a 
legrégibb  feljegyzésekben  Cuth,  Cutha,  Cuthei,  Kossi  grafikával  szerepel.  Az 
angol  szakemberek  azonban,  akik  az  egykorú  grafikát  ábécére  átírják, 
hozzáteszik, hogy ez a név ugyanazokra vonatkozik, akiket máskor Chus, Chusan, 
Cassi  és Kush néven neveznek. E megállapítás helyességét igazolja az a tény, 
hogy népősüket ezek a mezopotámiai kusok is kos alakban képzelték el, akárcsak 
az afrikaiak. A mezopotámiai kus szimbólum egyik legszebb példányát éppen Úr 
város romjai közt találták meg. Az emlék ágaskodó kost ábrázol, amely két első 
lábával egy fa gallyaira támaszkodik (fa-kos=főkos), szarva pedig egyenesen álló, 
csavart  szarv.  A  szobrot  a  Kr.  e.  III.  évezredből  származtatják,  másolatát 
majdnem minden  Mezopotámia  történetét  tárgyaló  kézikönyvben  megtaláljuk, 
színesen látható a Horizon c. folyóirat 1969 novemberi számában.

Minden jel  arra  mutat,  hogy  a  kusok  Dél-Mezopotámiában idővel  lényegesen 
nagyobb  létszámú  népességet  alkottak,  mint  a  kultúrateremtő  árják.  Egy 
feljegyzés szerint oly sokan voltak, hogy őket az "emberiséggel" azonosították 
(115m 285 sk). Fontos ez az észrevétel is, mert talán éppen a kusok tömeges 
jelenlétének és - főleg - a szemiták korai bevándorlásának tulajdonítható, hogy az 
ősi magyar nyelv dél-mezopotámiai (szumír) ága eltávolodott az eredeti formától, 
az igazi magyar nyelvtől és többé nem volt azonos a Régi Kelet más magyarlakta 
területén használt nyelvvel. A nyugati magyarok (nílusiak, kánaániak, szíriaiak, 
hetiták,  az  Eufrátesz  felső  és  középső  szakaszán  lakók),  valamint  a  keleti 
magyarok zöme (Indus-völgyiek, Kaspi-tó körüliek és a Kaukázus vidékiek) olyan 
magyar nyelvet beszéltek, amely szerkezetében, szókincsében és hangtanában, 
az  archaikus  vonásoktól  eltekintve,  azonos  a  mai  magyar  nyelvvel.  A 
mezopotámiai nyelvvel nem így áll a dolog. Ott a Kr, e. II. évezredben már nagy 
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különbségek  keletkeztek:  1.  a  szókincsbe  új,  magyarul  nem  érthető  elemek 
nyomultak be; 2. az értelemhatározó ott rendszerint a szó elején áll, egyebütt 
hátul,  pl.  a  mezopotámiai  Ki-Engirával  szemben  az  afrikai  Engaru-Ka;  3.  a 
mezopotámiai jelző gyakran áll a főnév mögött, ahelyett hogy előtte állna, pl. a 
mezopotámiai Lu- gál (Úr-nagy) egyiptomi Neter, Nat-or vagy Nad-or (Nagy úr, 
Nádor); 4. a névelő a mezopotámiai ágban a főnév végéhez tapad, egyebütt a szó 
elején foglal  helyet,  pl.  az  egyiptomi  'A tányér'  és  a szkíta  'A Kína-kés';  5.  a 
mezopotámiai szókincsben a lágy mássalhangzók erősen kiszorították a kemény 
hangokat,  az  egyiptomi  Tudó  ott  már  Dudu.  Ha  már  most  elképzelünk  egy 
mezopotámiai kifejezést, amelyben a ragokat nem a főnév, hanem a mögötte álló 
melléknév veszi  fel,  a szavak hangteste ellágyulva szerepel s a több szótagos 
(összetett) szavak elemei között idegen eredetű részek is szerepelnek, ez már 
olyan benyomást  kelt,  mintha nem is  magyar nyelv lenne, hanem annak csak 
távoli  zengése. Ez a szerkezeti,  hangtani és szótári változás magyarázza meg, 
hogy  a  mezopotámiai  szumír  nyelvben  a  Kr.  e.  II.  évezredtől  kezdve  magyar 
szemmel főleg csak az egytagúnak megmaradt szavakra lehet könnyen ráismerni. 
Mivel a mi mai magyar nyelvünk nem ilyen szerkezetű, világos hogy mi nem a 
mezopotámiai szumír ágat folytatjuk, hanem a főtörzset. Nem is lehet kimutatni a 
szumírok Magyarországba való átvonulását és nincs is a dunai Magyarországon a 
szumír  ékírásnak  emléke,  ellenben  van  az  ősi  képírásnak,  az  egyiptomi 
hieroglifáknak  és  kánaáni-turáni  rovásírásnak.  Ebből  az  a  roppant  fontos 
kultúrpolitikai  útmutatás  szűrhető  le,  hogy  a  magyar  őstörténeti  kutatások 
súlypontját  nem  szabad  a  szemitizált  Dél-Mezopotámiába  helyeznünk.  A 
súlypontot  át  kell  helyeznünk a)  a Nílus völgyébe, b)  a Földközi-tenger keleti 
partvidékére  és  c)  a  Kaspi-  Oxus  és  a  Kaukázus  környékére.  Hogy  a 
mezopotámiai  nyelv  ügye  magyar  szempontból  ennyire  előtérbe  került,  azzal 
magyarázható,  hogy  nyelvészeink  nem vették  időben  észre  a  hieroglifikus  és 
vonalas írással írt szövegek magyar őstörténeti jelentőségét. Pedig itt, az eredeti 
szövegek tanulmányozása révén sokkal bővebb aratásra van kilátás. Itt valóban 
nyelvegyezés  áll  fenn,  nemcsak  nyelvész  szempontból,  hanem  történész 
szempontból is és teljes mondatokat olvashatunk el és érthetünk meg magyarul, 
minden fárasztó nyelvtani, hangtani és szerkezeti boncolgatás nélkül.

Az indiai kusok Szuezben és Színaiban

Amint  Dél-Mezopotámiában,  akként  Szuezben  és  a  Színai-félszigeten  is  két 
különböző korban szerepeltek a kusok. Első csoportjukat az árja honfoglalók már 
a helyszínen találták,  amikor ők oda a Kr.  e.  IV.  évezred végén megérkeztek. 
Második csoportjuk később, a Kr. e. II. évezred közepén telepedett be. Mind a két 
részleg kiindulópontja India lehetett, amint erre több adatból következtethetünk.

1. A Színai-félsziget is a Hold istennőnek volt szentelve és ennek megfelelően 
annak  nevében  is  a  Szín  magyar  szó  szerepel.  (21)  
A  félsziget  nevének  írását  az  egyiptomiak  a  Setét  szóval  kezdték,  ami  után 
azonban  olyan  értelemhatározókat  tettek,  amelyeket  ki  kell  olvasnunk,  hogy 
megértsük,  mire  is  vonatkozik  a  nevet  kezdő  szó.  Ezek  között  szerepel  egy 
téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek: AA ( Okmánytár 39 ) s 
ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzolták a SZÍN hangcsoport 
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jelét  (tehát:  SZIN.AA.SZIN)  és  befejezték  a  név  írását  az  ország  (Szék) 
fogalomjelével. Ezeket az írásjeleket összerakva, a Se-TI-T SZIN.AA.SZIN Széke, 
'Setét színű asszony (országa,)'  nevet kapjuk. Az egyiptológusok a név írásjelei 
közül  csak az első hármat tudják elolvasni  (Sathet),  a  többiről  azt  gondolják, 
értelme  annyi  mint  "ázsiai"  (Asiatic).  Okmánytárunk  40.  sz.  bejegyzése  is 
tanulságos, mert a lakosság eredetére utal. A nevet az írnok egy zenedoboznak 
nézett írásjellel kezdi, amit a jelenlegi egyiptológusok leggyakoribb értelmével, 
az Amen névvel olvasnak, jóllehet tudják, hogy a zenedoboz egy Z-vel kezdődő 
hangcsoportot is ír: ZNT (199m Y-15). Ezzel az utóbbi hangértékkel ugyanis, amit 
az utána következő jelek megerősítenek, a félsziget második neve: aZ-iN-TI-U-
sok-SZIKE, 'Az Indusok széke.'

Ami az indiai kusokat a történelmi idők elején a Szín-félszigetre csalogatta, nem 
annyira az állattenyésztés lehetősége volt, hanem a félsziget gazdag rézbányái, 
valamint e bányák körül található féldrágakövek (türkisz, lapiszlazuli) és a kitűnő 
építőanyag (gránit),  amire mindre jó felvevőpiacnak bizonyultak a szomszédos 
országok.  A Szín-félsziget  értékes bányavidékét  azonban Egyiptom csakhamar 
teljes egészében saját szükségleteinek kielégítésére kívánta fenntartani és ezért 
a Szuezi-öbölből odavezető kis folyóval együtt már a IV, dinasztia idejében (Kr. e. 
kb.  2613-2490)  meghódította  és  országába  bekebelezte.  Ennek  a  hódításnak 
emlékét őrzi a bányavidékhez vezető folyó 'Maghara' neve és az út mentén, egy 
sziklafalra  felvésett  hieroglifikus  szöveg,  amelyen  a  hódító  király  alakja  is 
szerepel (ld. a képet 193m II 22).

A kusoknak árjákkal való keveredésére a Szín-félszigeten nem került sor, mert az 
egyiptomiak velük szemben az elzárkózás politikáját alkalmazták. A bányavidéket 
a félsziget többi részétől apró erődökkel elkerítették és az Egyiptomba vezető 
utat is eltorlaszolták. Nem sokkal utóbb (Kr. e. 2300) egy nagyobb erődvonalat is 
építettek, amely a Földközi-tengertől kiindulva, a mai Szuezi-csatorna mentén a 
Vörös-tengerig húzódott. Fő eleme a legtágasabb egyiptomi bejárattal szemben 
lévő 'Zár' nevű vár volt, amelyet Zala és Szala átírásban is ismerünk. E mocsarak 
közé  épült  várakban  állomásozott  a  II.  egyiptomi  hadsereg  mindaddig  amíg 
Egyiptom fennállott. Úgy látszik, a bejáratok előterepének figyelésére a sivatag 
szélén lakó kusokat is felhasználták, mert rájuk vonatkozik az 'Ajtó mezőségére 
vigyázók'  elnevezés  (Okmánytár  41).  Így  a  Szín-félszigetre  jött  első  kusok 
problémája észrevétlenül lekerült a napirendről. A kérdés csak a II, évezredben 
merült fel újra, amikor az Asszíriát birtokba vevő szemiták a maguk előtt lévő 
népességet  nyugatra  szorították.  Ez  utóbbi  csoportban  érkező  kusokat  a 
történelem Hyksos néven ismeri.

2.  Az  asszíriai  szemiták  beözönlése  elől  nyugatra  menekülő  hyksosokról 
Manethot egyiptomi történetíró készített beszámolót a Kr, e. 3. században, több 
mint  ezer  évvel  az  események  lezajlása  után,  így  kezdi  előadását:  "(Timaus 
király) uralkodása alatt az isten valamilyen okból elfordult tőlünk és a napkelet 
felé  eső  földrészből  meglepő  módon,  alacsony  származású  emberek  érkeztek 
határainkhoz. Nagy merészen országunkba is betörtek és annak uralmát könnyű 
szerrel  magukhoz  ragadták,  anélkül  hogy  tulajdonképpen  csatát  vívtak  volna 
velünk."  Manethot  beszámolójában  jól  érzékelteti  az  egyiptomiak 
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megdöbbenését,  de  a  bejött  nép személyazonosságáról  közelebbit  nem mond. 
Nem  mondja  meg,  hogy  az  illetők  honnan  jöttek,  miért  féltek  annyira  az 
asszíroktól,  mi  volt  a  nyelvük,  sőt  még  az  általa  használt  hyksos  nevet  sem 
magyarázza meg (193m III 146 sk). Ma már többet tudunk a rejtélyes hyksos 
népről,  de  a  főkérdésben  ugyanott  tartunk,  ahol  kétezer  évvel  ezelőtt 
"Fogalmunk sincs arról, mi lehetett ezek igazi neve, nyelve és származása". (22)

Manethot  előadása,  hogy  a  hyksosok  kelet  felől  jöttek,  helytállónak  látszik, 
hiszen  abban  az  időben  a  politikai  robbanás  -  Egyiptomból  nézve  valóban  a 
napkelet  felé  eső  részekben,  a  Tigris  vonalánál  következett  be.  Ebből  az  is 
valószínű,  hogy  akiknek  az  uralomváltozás  következtében  onnan  el  kellett 
menekülniük,  csakis  az  elbukott  I.  Assúri  és  I.  Babiloni  Birodalom  felelősei 
lehettek, tehát elsősorban a kormányzó úr-törzsek és az ő politikájukat kivitelező 
segédnépek, a helybeli kus tömegek. Amint ezek nyugat felé szaladtak, útközben 
egyéb pánikba esett kisebb néptöredékek is csatlakoztak hozzájuk, nevezetesen 
szemita  pásztorok  és  talán  mongol  elemek  is.  Eszerint  a  nyugatra  irányuló 
népáradat feltehetően a Régi Kelet leomló keleti  feléből indult  el  és nagyobb 
részben kus összetétele lehetett. Amíg az úr-törzsek Kánaánba igyekeztek, a kus 
csoportok  a  Szín  félszigetre  tartottak,  mindegyik  oda,  ahol  fajtestvérei 
támogatására számíthatott. Így Egyiptom határaihoz főképpen kusok érkeztek.

A jövevények kezdetben a Szín-félszigeten állapodtak meg, mert Szuez területére 
nem mertek belépni,  az ti.  már egyiptomi birtok volt  és épségére tekintélyes 
várak ügyeltek. De amikor észrevették, hogy a várakban nincs katonaság, vagy 
csak igen kevesen őrzik azokat, mint a Zár nevű erődöt is, átszivárogtak Szuezbe 
is. Egyiptomot ugyanis a kus invázió olyan időben érte, amikor ott a központi 
hatalom tekintélye aláhanyatlott és a Deltában uralkodó kiskirályok egyikének 
sem volt elég ereje a mocsarak közt álló költséges erődvonal karbantartására, 
élelemmel és felszereléssel való ellátására. Ezek a körülmények tették lehetővé, 
hogy a keletről  menekülő kusok fokozatosan beljebb nyomuljanak a Deltában, 
ahol aztán felszaporodva, ők is választottak maguknak egy közülük való nemzeti 
fejedelmet.  A meglepetés  akkor kezdődött,  amikor a kusok fejedelme a maga 
korszerűbb katonai felszerelésével -  messzehordó, összetett íjakkal és gyorsan 
mozgó, lófogatú harckocsikkal -  a helybeli  kiskirályokat egymásután maga alá 
gyűrte és ura lett  Észak-Egyiptomnak, anélkül,  hogy az őslakosokkal egyetlen 
csatát is vívott volna, miként Manethot is előadja.

A  jövevények  azonban  nem  lehettek  olyan  sokan,  mint  Manethot  előadása 
nyomán gondolni lehetne. A rendelkezésünkre álló adatokból úgy látszik, hogy a 
hyksosok  a  Szín-  félszigetnek  csak  értékesebb  részét,  főleg  az  Akabai  öböl 
környékét szállták meg sűrűbben, Szuezben padig a régi határvédő várvonaltól 
nyugatra, a Nílus főágáig érő vidéket. Ez utóbbi rész jól védhető és gazdaságilag 
is igen értékes terület volt, a hyksos uralom tulajdonképpeni hatalmi alapja. Itt 
tartózkodott haderejük zöme és innen indult ki a hyksos király minden gazdasági 
év végén, hogy a kisebb fejedelmek adóját behajtsa. A jövevények uralma száz 
évnél valamivel tovább tartott, de Kr. e. 1576-ban mindenütt befejeződött.

A  hyksosok  kus  voltáról  közelebbi  bizonyítékokat  találunk  az  ő  hátrahagyott 
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történeti  emlékeikben.  Egy  ránk maradt  királyszobor  például  (Okmánytár  42) 
bizonyságot tesz arról, hogy nem voltak se mongolok, se szemiták, hanem árjával 
kevert,  világosabb  bőrű  kusok,  árja-  kusok  vagy  fekete  magyarok.  A  király 
fejkendőjének alakja, a homlok körvonalaival együtt a "napkelet" értelmű (Khuut, 
'Kelet' ) egyiptomi ideogrammot mintázza. A kendő bizonyára nem ok nélkül volt 
ilyen  alakú,  hiszen  Egyiptomban  minden  szimbolika  s  a  fejkendő  ott  is 
személyazonosságot  ismertető  kellék  volt;  talán ezen  a  módon is  érzékeltetni 
óhajtották kilétüket. Keleti és kus mivoltukról végleg meggyőznek bennünket a 
nevüket író hieroglifák, amelyekben a KUS- részleg mindig világosan olvasható 
(Okmánytár 43-45). A dolgot csak az bonyolítja, hogy a név előtt jelzőként egy 
megtört  nyakú sétabot  szerepel,  olyan ideogramm, amelynek sokféle  értelmet 
tulajdonítanak, többek között Szu-esz (Szuez), Ju-esz (Juhász) és Khu-uti (Keleti) 
értelmet.  Tekintve,  hogy  mind  a  három  kifejezés  helytálló  dolgot  mond  a 
kusokról,  azt  kell  feltételeznünk,  hogy  mind  a  három  olvasás  használatban 
lehetett.  Bár a kérdés részletes megtárgyalása nem ide tartozik, annyit mégis 
megemlíthetünk,  hogy  Manethot  előadása  is  támpontot  nyújt  a  háromféle 
olvasásra: a hyksosok zömét ő is a Szuez vidékére helyezi, a népet keletről jött 
népnek  mondja  és  főfoglalkozásukként  a  juhászkodást  (pásztorkodást)  említi. 
Szerinte egyik királyuk címe A-Pa-Kanas, 'A Főkanász' volt, akárcsak a núbiai kus 
fejedelemé. Ezek tudatában az Okmánytár 43. és 44. betétjét így olvassuk 'Szuezi 
kusok'; a 45. sz. alatt közölt szkarabét padig jobbról balra és felülről lefelé így: 
'Szuezi kosok és Makáni kosok ura.' Makán vagy Maghán a Színai-félsziget egy 
másik neve volt (193m II 130). Ezek az írások tehát a hyksosok kus nevét és 
telepedésük két főhelyét, Szuezt és Színait világosan jelzik.

Manethot  szerint  a  Szuez  vidékére  jött  kusok  roppant  féltek  üldözőiktől,  a 
szemita fajú asszíroktól, ezért a legsürgősebben kijavították a régi várvonalat, 
amely  a  Földközi-tengertől  a  Szuezi-öbölig  húzódott  és  kelet  felé  Egyiptom 
minden bejáró ajtóját lezárta. A várakba kus őrséget helyeztek, a főbejárat táján 
pedig egy hatalmas katonai tábort állítottak fel. Ez a tábor nem más volt, mint 
egy  óriási  földvár,  azaz  sáncokkal  bekerített  hatalmas  mező.  Korabeli  példák 
alapján (Okmánytár 46) úgy képzelik el, hogy a mezőt 10-15m magas, 30-40m 
széles  földhányásokkal  vették körül,  amelyhez kifelé  még egy 15-20m honszó 
stratégiai lejtő is csatlakozott. Manethot adata szerint ez a Delta főbejáratát őrző 
hyksos vár 10,000 éker területet ölelt fel. A kusok vára tehát nem kőépület volt, 
mint a vár szóból gondolhatnánk, hanem gyepükkel körülvett füves udvar: Ebben 
az  udvarban  240,000  harcos  sátorozott  állataival,  műhelyeivel  és  minden 
felszerelésével  együtt  és  ott  tárolták  a  kusok  kincseit  is.  A  táborhely  nevét 
egyiptomi  hieroglifákkal  (  Okmánytár  47;  193m III  135,  170)  így  írták:  Ha-T 
(érth. 'vár')  U-TA-RA-ABA-I (H)ON, 'Ház (vár) udvarábani hon'.  Rövidített neve 
egyszerűen  'A Vár'  vagy  'A város' (Avaris)  lett,  lakóinak  neve  pedig  'A Vári' 
(Avari). (23)

A keletről  jött  sötétes arcú kus-magyarok és a deltabeli  fehér magyarok közt 
kezdetben igen nagy volt az ellenséges érzület. Az őslakók megvetették a barbár 
betolakodókat,  akik  templomokat  fosztogattak,  betörtek  a  házakba  és  a 
lakosságon erőszakoskodtak. Idővel azonban a gyűlölködés alábbhagyott és az 
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őslakosság  a  jövevényekkel  bensőségesen  együttműködött  az  ország 
kormányzásában  és  közigazgatásában.  E  kapcsolatok  során  a  hódító  kusok 
roppant  gyorsan  civilizálódtak.  Átvették  az  egyiptomi  szokásokat,  úgy 
öltözködtek mint  a helybeliek,  az egyiptomi isteneket  tisztelték,  sőt  maguk is 
templomépítőkké váltak. Királyaik már nem nevezték magukat kusoknak, hanem 
árjáknak és magyaroknak, és jó csengésű egyiptomi címeket használtak. Az egyik 
hyksos király tituláréja például ( Okmánytár 48 ) ez volt: 'Ária ősúr, Őse;Ra, A 
sópuszták ura, Deltabeli) Sötét Magyarok ura'; egy másik így írta címeit: 'Istentől  
eredt, Sivatagi Feketék ura, Őse Ra, Nabatai sivatag ura'  (Okmánytár 49); egy 
harmadik egyszerűen csak 'Színben Magyar úr' volt (Okmánytár 50). Ezekből a 
címekből  minden  félreértést  kizáróan  kiderül,  hogy  az  úgynevezett  hyksosok 
fekete magyarok voltak, akik a Szín-félszigeten és a Delta keleti részében élve, 
idővel teljesen átvették az egyiptomi kultúrát. (24)

A kusokat elűzik az egyiptomi érdekkörből

A  fekete  magyarok  sikeres  együttműködést  tudtak  kialakítani  a  Delta 
lakosságával és uralkodójukat Közép-Egyiptom lakossága is elismerte. Nem így 
állt  azonban a dolog Dél-Egyiptomban, a thébai királyság területén. Amikor a 
kusok erre a tájra is ki akarták terjeszteni hatalmukat, a thébaiak fegyveresen 
ellenálltak.  Fiatal,  mindössze  tizenkét  éves  Kamos  ('Kamasz')  nevű  királyuk 
vezetésével  megakadályozták,  hogy  az  északi  kusok  segítségül  hívhassák 
Núbiában  élő  fajrokonaikat.  A  háborúskodás  évtizedekig  elhúzódott  és  a 
küzdelem  utolsó  jelenete  az  Avarisban  táborozó  240,000  fekete  magyar 
körülzárása volt. A vérontást mindkét fél el akarta kerülni, ezért a várat a védők 
harc nélkül feladták, miután szabad elvonulást biztosítottak nekik. A kusok ekkor 
minden  kincsüket  felpakolták  és  Szíria-  Kánaán  irányában  Kr.  e.  1576-ban 
elhagyták  Egyiptomot.  Ezzel  a  mozzanattal  az  ő  egyiptomi  szereplésük 
befejeződött.

A Deltában lejátszódott uralomváltozás alkalmával az országot nemcsak a fekete 
magyarok  tömege  hagyta  el,  hanem  mindazok  a  fehér  magyarok  is,  akik  az 
"idegenekkel" együttműködtek és féltek a győztes fáraó bosszújától. Valóságos 
kis népvándorlás indult el tehát Egyiptomból a Kr. e. 16. század végén, amely 
egyelőre  Kánaán  és  Szíria  földjén  állapodott  meg.  Az  emigránsok  az  Aranta 
(Orontes) mentén lévő Kadesh ('Kádas') városban ütötték fel főhadiszállásukat, 
ahol a helybeli lakossággal konföderációba léptek. A katonák nagyobb részét az 
innen  mintegy  ötven  kilométerre  lévő  táborban  helyezték  el,  az  úgynevezett 
Qatna ('Katona') városban. Sokan mások Karkemisben, Damaszkuszban, Árpád 
városában  és  Halápban  telepedtek  le  (ld.  a  3.  sz.  térképet).  Egyes  források 
szerint Jeruzsálembe is mentek és annak várát az asszíroktól való félelmükben ők 
építették fel. A menekült kus király nem tekintette bukását véglegesnek, hanem 
továbbra is Egyiptom királyaként viselkedett, használta a fáraók címeit és a trón 
visszafoglalásáról álmodozott. Az egyiptomi fehér magyarok kivándorló csoportja 
főleg tengeri úton távozott, mert ők a Delta partvidékének voltak lakói és főleg 
hajózással foglalkoztak.  Az egykorú források  'Hajók',  'Hajósok'  és 'Hajó Népe' 
néven emlegetik őket ( Okmánytár 51 és 52; 193m II 128 sk és 87m 35; 129m II  
217; 25m 106 és 207m 128 sk). A vonatkozó hieroglifákat az angol tudósok is 
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pontosan olvassák s a maguk ábécéjével HAAU, HAU NEBU alakban írják át, de 
nem tudják, hogy ez is magyar szó. Ezek a hajós magyarok Kréta szigetére, az 
Égei-tenger  szigeteire  és  a  Balkán-félszigetre  (a  későbbi  Görögországba) 
távoztak, ahol őket "Achaios" ('A Hajós') néven látjuk viszont, de a kézikönyvek 
ekkor már mint "ó-görögökről" (!) beszélnek róluk.

Észak-Egyiptom  népének  elvándorlása  mintegy  száz  esztendeig  szakadatlanul 
folytatódott.  A  győzelmes  fáraókat  ugyanis  felettébb  nyugtalanította,  hogy  a 
kivonult fehér és fekete magyarok politikai és katonai csoportjai a szomszédos 
kánaáni-szíriai területen állapodtak meg és Egyiptomot illető politikai céljaikat 
nem  adták  fel.  Ezért  I.  Tudómása  (Kr.  e.  kb.  1525-1512)  e  csoportok 
szétmorzsolását és országától minél messzebb űzését tűzte ki céljául. Seregével 
rendre megostromolta a Földközi-tenger és az Eufrátesz nagy kanyarja közt lévő 
erősségeket, amelyek ellenfeleinek menedéket nyújtottak és uralma alá hajtotta 
a környező vidéket is. A fáraók szívósságára jellemző, hogy III. Tudómása (Kr. e. 
1501-1447) tizenhét hadjáratot vezetett északra, űzve és hajtva onnan igazi vagy 
feltételezett  ellenfeleit,  és  az  Eufrátesz  vonalát  jelölte  ki  Egyiptom  északi 
határául.  Az üldöző hadjáratokat  a  19.  dinasztia  is  folytatta,  II.  Ramás király 
például  a  Kaukázus  nyugati  oldalán  átkelve,  állítólag  a  Donig  haladt  előre. 
Visszatérőben  csapatai  egy  részét  a  Fekete  tenger  partján  lévő  Colchisben 
hagyta hátra, akik leszármazói Herodotos tanúságtétele szerint hasonlítanak az 
egyiptomiakhoz, beszédjük is az volt és vásznaikat is egyiptomi módra szőttek. II. 
Ramás a Balkán felé egészen Thráciáig ment az emigránsok után s visszajövet 
emléktáblákat állított  fel  útja mentén. Nyilvánvaló,  hogy a Régi  Kelet nyugati 
felében a fehér magyarok győzelmesen visszavették uralmukat az egész tájon, de 
az is tény, hogy az Európa felé vezető utakon a Kr. e. II. évezred közepétől kezdve 
már  nagyobb  magyar  tömbök  vonultak  a  Balkánon  át  fölfelé,  keresve,  hol 
tudnának új hazát találni.
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A KÖZÉP-ÁZSIAI VAGY TURÁNI KUSOK

Eligazodás sokféle népnevük között

Az ázsiai kusok szintén nagy vizek mellett laktak: az Oxus és a Jaxartes folyók 
mentén és a Kaspi-  tó keleti  oldalán, Közép-  azaz Belső-Ázsiában (ld.  a 2.  sz. 
térképet). Tudnivaló dolog azonban, hogy az Oxus (ma: Amu-darja), akkoriban 
még nem az Aral-tóba öntötte vizét, hanem a Kaspi- tóba és az egész Kaspi- Oxus 
tájék nem volt  az a terméketlen pusztaság, aminek ma ismerjük,  hanem apró 
tavak százaival  telehintett  mezőföld,  amelyet  régi,  jelenleg már részben vagy 
egészben  eltűnt  folyók  is  öntöztek,  mint  pl,  a  Maxera,  úgyhogy  sok  helyen 
mezőgazdálkodásra is alkalmas volt ( 14m 163-174; 136m 234 ) . A kusok erre a 
területre, mint említettük, az Indus- völgyéből jöttek (224m 9 sk), Kr. e. kb. 1700 
és 1500 között.

A  Kaspi-Oxus  vidék  a  kunok  beérkezéséig  az  árja-I  típusú  (magyar  nyelvű) 
emberfajta  kizárólagos  birtoka  volt,  amit  a  táj  földrajzi  nevei  is  igazolnak.  A 
Kaspi-tó  pl.  akkor  még  Hyrkáni  ('Úrhoni)  néven  szerepelt,  az  abba  ömlő 
legnagyobb folyó, a Volga, Rha (Úr) néven ment s a egész vidék összefoglaló neve 
Ária volt. Több más folyó nevében is szerepelt az Ar, Úr részleg, mint a Kúr, a 
Maxera,  az  Araxes  és  Jaxartes  nevében.  A  forgalomban  lévő  törzsnevek 
ugyanerről tanúskodnak: azok még Ptolemaios korában, az A.D. 2. században is 
ilyenek  Maxári,  Tókári,  Pisúri,  Abári,  Salatári,  Chomári,  Tarmári  és  Hurkáni 
Mindez arra mutat, hogy a kusok itt is nagy tömegű árja nép közé kerültek.

Mellesleg megemlítjük, hogy az úgynevezett indo-európai - latin germán, szláv és 
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egyéb nyugati - nyelveket a tudósok egy része a Kaspi- Oxus vidékén lakó úr vagy 
árja  törzsektől  származtatja.  A  vonatkozó  elmélet  szerint  a  szóban  forgó 
nyelveket  az  innen  Kr,  e.  2000  és  Kr.  e  1000  között  eltávozó  népelemek 
alakították ki  (232m 30-32).  Az  indo-európai  alapnyelv  a  szóbanforgó elmélet 
szerint tehát nem volt ősnyelv vagyis szókincsét és szerkezetét nem saját maga 
alkotta,  hanem javarészben régibb nyelvekből  kölcsönözte  (230m 245-249).  A 
szakemberek  e  megállapítása  találó,  mert  a  Kaspi-Oxus  vidékén  használt 
"legrégibb" indo-európai szavak közt olyanok szerepelnek mint: 1. az ajtót jelentő 
ATA szó; 2. a sört jelentő SUR,A; 3. a kocsit jelentő KOSA; 4. a kocsi vonókötelét 
jelentő VANI; 5. a kereket tengelyére szorító anyacsavart jelentő ANA és 6. a 
szekeret  húzó ISA (húzó) rúd (230m 268, 276,  279 sk).  Ezeknek az ősi  indo-
európai szavaknak az a furcsa sajátosságuk, hogy a magyar nyelvben lényegében 
ma is ugyanúgy hangzanak és ugyanaz a jelentésük, mint a Kr. e. II, évezredben, 
ellenben  az  indo-európai  nyelvekben,  amelyek  egységét  és  összetartozását 
lennének hivatva  tanúsítani,  ma már egyáltalán nem úgy hangzanak.  A kocsi 
eredetileg a jármű futószerkezete fölé helyezett, rendszerint vesszőből font kosár 
vagy kas volt s ez a tény a kocsi szót nyelvtörténetileg is a magyar nyelvhez köti. 
Régi magyar szó a Sura is, hiszen már az egyiptomi magyarok is vígan söröztek 
és Ajtó volt az egyiptomi Deltába bevezető kapunak is a neve. Valami itt nincs 
rendjén a nyelvészetben, de jelenleg csak arra óhajtunk nyomatékkal rámutatni, 
hogy  a  Kaspi-Oxus  vidékén,  amelyet  az  indo-európai  népek  őshazájaként 
emlegetnek, a földrajzi és népnevek tanúsága szerint, valamint a beszélt nyelv 
szókincse szerint, a kusok megtelepedése előtt magyar nyelvű úr népek Iaktak. 
(25)

A kusok betelepedése után a Kaspi- Oxus vidék földrajzi névanyagában változás 
állt  be.  Ekkor  kezdték  a  Hyrcani-tót  CAS-PISnek,  azaz  'Kos-Víznek' nevezni, 
amiből lett a mai Kaspi. Több folyó is felvette az újonnan jöttek népnevét, mint az 
Ochus és az Oxus, vagy legalább hozzáfűzte a Kos-nevet régibb árja nevéhez, 
mint az Araxes esetében látjuk, amelynek etimológiáját az angol Baxter az Aroi-
Chus, 'Árja-Kus' összetételben állapította meg. Ugyancsak a kusok betelepedése 
után  kezdték  az  egész  tájat  összefoglaló  névvel  Kusok  Földjének,  Keletiek 
Földjének és Kelet Földjének nevezni, bár még századok múltán is szükségesnek 
érezték magyarázatul hozzátenni, hogy a terület "más néven Ária" (123m 55, 17 
sk)  (26)  A  törzs-  és  népnevek  használata  tekintetében  is  hasonló  folyamatot 
figyelhetünk meg. Egyes csoportok magukat árja fajúnak mondják, mások kus 
fajúnak; a keveredők pedig egy időben mondják magukat árjának és kusnak, sőt 
magukat kettős névvel "árja- kusoknak" nevezik, mint pl. a Kazárok, akik Casari, 
Cusari neve a Kus-Árja kettős népiségre utal. A nevek cserélődése, kettőssége, 
egymásba  fonódása  a  faji  és  népi  vonatkozásban  lezajlott  folyamatot  tükrözi, 
amelynek eredményeként  a  Kaspi-Oxus  térségébe bevándorolt  kusok  és  árják 
jórészben egybeolvadtak, de a nyelv tekintetében ezzel változás nem történt!

Az  egybeolvadás  nem mindenütt  zajlott  le  egyformán.  Maradtak  olyan  tájak, 
amelyeken még hosszú ideig  megfigyelhető  volt  az  árják  fehér  bőrszíne  és  a 
kusok fekete arca. Innen magyarázható, hogy a Kaspi- Oxus vidékéről Európába 
érkező népek egyik  részét  a  fehér,  másik  részét  a  fekete  jelzővel  illették.  Az 
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örmények  például  az  ő  közelükben  lakó  keletieket  még  feketéknek  látták  és 
ennek megfelelően "fekete fiaknak" (Szievorti, 123m 157) nevezték, Egyes latin 
források az Ochus mentén 'barna' embereket Parni, A-Parni jeleznek (123m 24, 
38 sk), Ibn Haukel arab utazó pedig, a Kaspi- tó északi oldalán, a kazárok között 
járva  meglepődve  észlelte,  hogy  ott  egyesek  "arcszíne  oly  sötét  barna,  haja 
olyannyira fekete, hogy az ember őket a hinduk leszármazóinak gondolná" (123m 
57). Ezek a megjegyzések jól érzékeltetik, hogy a világos bőrű árják közé sötétes 
bőrű kusok érkeztek, s a két faj azután egybeolvadt, de nem indoeurópai nyelvet 
hozott létre, hanem folytatta a magyar nyelvet.

A Kaspi-Oxus vidékén, a Kr. e. I. évezredben élt népek összefoglaló neveit tehát 
így csoportosíthatjuk: faji  eredetükre nézve árják és kusok; földrajzi  eredetük 
szerint  estiek  és  keletiek;  lakóhelyük  szerint  valamennyien  turániak;  egyéni 
neveik  szerint  szkíták,  hunok,  besenyők,  partiak;  nyelvileg  valamennyien 
magyarok; mindegyik alosztályban fehér és fekete ágazattal. Ezek után érthető, 
hogy  "a  magyarok  (keleti  része)  az  örmény  föld-  és  történetíróktól  hajdan 
Chusoknak, Cushánoknak (Koshoniaknak) hívattak, a föld pedig, amelyet laktak 
Chus  meg  Árja  földnek  neveztetett  és  a  Kaspi-  tengertől  Indiáig,  a  perzsa 
végszélektől a kínai nagy sivatagig terjedt" (123m 214 és olv. 14, 19, 29, 208, 
213-216)

Az egyéni népneveket véve sorra, először a szkíta név után nyomozunk azt a 
lakóhelyet véve szemügyre, ahol az legkorábban szerepelt. A görög Herodotos 
szerint a szkíta nép őshazája "Ázsia" volt,  Ázsiából eredt a Fekete-tenger fölé 
vándorolt részük is, amely ott a Kr. e. 8. században új hazát alapított (27) Ázsia 
alatt Herodotos a mai Közép- és Belső- Ázsiát érti, a Kaspi- tó és az Oxus folyó 
vidékét,  az  Indus  folyóig  terjedő  hátterével  együtt  (ld.  a  2.  sz.  térképet). 
Ptolemaios  ókori  földrajztudós hasonló  értelemben írja  le  a  szkíták őshazáját. 
Szerinte ez a haza a Kaspi-tó északi oldalán a Rha (Volga) folyó beömlésénél 
kezdődött, folytatódott a tó keleti partján az Oxus torkolatáig, s kitöltötte az Aral-
tó felé eső sok száz tó vidékét (14m 220-222). Ebből a két ókori leírásból kiderül 
hogy a szkíták őshazája, vagy mondjuk törzsterülete (az "ázsiai Szkitia") térben 
és időben ugyanott volt, ahol más források árjákat és kusokat említenek. Akiket 
tehát szkítáknak neveztek, azok ennek az árja- kus egybe olvadó népességnek 
egyik része lehetett, amelyet lakóhelyéről a titokzatos Szkíta névvel is illettek.

Ebből  a Kaspi-  Oxus vidékén lévő őshazából,  a  "régi  Szkítiából"  nem csak az 
európai szkíta nép és ország származott, amelyről Herodotos beszél, hanem még 
két másik szkíta csoport is, nevezetesen az Altai éa Lauristáni csoport. Az Altai 
Szkítia  a  Tarim-  medencét  és  a  Zungári  nevű horpadást  foglalta  magában az 
Altai-hegyek lábáig. Ez a keleti sodródott szkíta csoport szintén a Kr. e. 800 táján 
lejátszódott Massageta támadás következtében került új lakóhelyére. Virágkora a 
Kr. e. 4. századra esik, elmúlása pedig a kínai Han-dinasztia (Kr. e. 206-A.D. 200 
terjeszkedésével  kapcsolatos.  (28)  A  harmadik  szkíta  csoport  az  Úrmia-  tótól 
délkeletre,  Lauristánban alakult  ki,  körülbelül  szintén Kr.  e.  800 tájéi  Fontos, 
hogy az említett szkíta csoportok közös származását, etnikai azonosságát szem 
előtt tartsuk, mert ezen a módon tudjuk a nevet és viselőjük személyazonosságát 
közelebbről meghatározni.
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A Szkíta név görög és latin alakja Skytha illetőleg Scytha, hindu formája pedig 
Saka és Csatra. Tudva, hogy a görög és a latin nyelv a más nyelvből átvett szavak 
első szótagjából gyakran kiveti a magánhangzót, a Szkíta név eredeti alakjában 
az Sz-K között egy magánhangzót képzelhetünk el, amit egyébként a hindu forma 
meg is őrzött. Ez alapon a nevet így tagolhatjuk: SZTK-I-TA, amely két egytagú 
régi magyar szó összetételének látszik: Szik annyi mint száraz és Ta annyi mint 
terület,  föld.  Ugyanebből  a két egytagú szóból  (Szik,  Ta)  keletkezett  a Sziket 
változáson át a mai Sziget, a víz közelségében lévő száraz hely, a Szigeti pedig az 
ilyen  helyen  lakó  ember.  Valószínűsíthető-e  ez  a  magyarázat?  A  szkíták  ősi 
lakóhelye, a Kaspi- tó keleti partvidéke az Aral-tóig és délre az Oxusig, akkoriban 
valóban  nagy  mocsarak  közt  meghúzódó  kisebb-nagyobb  szigetek  százaiból 
állott,  melyet  Strabon geográfus is  "tavi  szigeteknek" nevezett  (iles lacustres, 
14m 208). A kusok fonalán visszafelé menő irányban keresgélve észrevesszük, 
hogy az Indus-völgyében, Mohenjó város is egy olyan földdarabon állt,  amit a 
helybeliek ma is "A Szigetnek (The Island) neveznek s amit áradás idején a víz 
rendszerint  el  szokott  borítani  (230m  158).  Továbbmenőleg,  a  régi  magyar 
nyelvben - akárcsak a maiban - a Sziget nemcsak vízzel körülvett, lakható száraz 
területet  jelent,  hanem  oázist,  azaz  sivatag  által  körülzárt,  de  vízzel  ellátott 
helyet, emberi életre alkalmas területet is. Ilyen értelemben használták a szót 
már Egyiptomban is, ahol SEKHET (Sziget) volt a neve annak a hosszú oázis- 
sornak, amely Asszuán magasságánál kezdődik és északnyugati felé húzódik s 
ahol annak idején szintén kusok laktak és azokat SEKHETIU GESnek, 'Szigeti 
Kusnak'  nevezték.  (29)  Mi  azt  gondoljuk  tehát,  hogy  a  Szkíta  név  eredetileg 
lakóhelyet jelentett, népi vonatkozásban pedig az árjakusok ama részét jelezte, 
amely a Kaspi- Oxus mocsaras, zsombékos tájain lakott s akiket eredetileg teljes 
kifejezéssel "szigeti kusoknak" nevezhettek.

A  Hun  névvel  kapcsolatban  az  irodalomban  ugyanolyan  bizonytalanság 
észlelhető, mint a szkíta névvel kapcsolatban. Megpróbálták a hunok eredetét a 
hiong-nou  nevű  távolkeleti  türk  nép  töredékének  tekinteni,  amelyet  a  Han-
dinasztia űzött el a kínai nagy falak előteréből a jelen időszámítás elején s a hun 
nevet abból eredeztették. Ezt az elgondolást azonban a hiong-nou és a hun név 
hasonlóságán kívül semmi más nem támogatja és a közöttük lévő feltételezett 
összefüggést történeti adatokkal bizonyítani nem lehet, sőt minden jel amellett 
szól, hogy a hunok is az Oxus-Kaspi vidék lakói voltak, ott alakultak ki az árják és 
kunok keveredéséből, akárcsak a szkíták. (30)

A Huni név a Kaspi-Oxus vidékén elsősorban azokra vonatkozott, akik Oxus-Kaspi 
vidék lakói voltak, ott alakultak ki az árják és kunok keveredéséből, akárcsak a 
szkíták. (30)

A Huni név valóban sokkal régibb, semhogy eredete összekapcsolható volna a 
kínai  nagy  falak  tövében  élt  hiong-nou  néppel.  Olyan  régi  ez  a  név,  mint  a 
Magyari vagy Szigeti és használata a Régi Keleten a Kr. e. IV. évezredtől kezdve 
minden magyar nyelvű vidéken kimutatható, mert eredetileg ez a szó sem népet 
jelentett, hanem lakóhelyet 'Hont', 'Honi' alakban pedig az odavaló, onnan eredő 
embert, a "földit". A szó magánhangzóját régen egy fokkal mélyebben ejtették ki 
(Hun, Huni) mint sok más szavunkban is. Számtalan egyiptomi alkalmazása közül 
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ezúttal  csak  azt  említjük,  hogy  ott  a  szó  minden  nagyobb  emberi  lakóhely 
fogalomhatározójaként szolgált és hieroglif jele egy kiskarikába rajzolt szorzójel 
volt. Látjuk ennek használatát a megelőzőleg idézett Nap- Otthon, Magyar-otthon 
nevében és  Avaris  nevében is  (  Okmánytár 22,  24,  4T )  .  A  szót  hajdanában 
legtöbbször H nélküli grafikával írták s a hunokat is nevezték Huni helyett Uni-
nak.  Ez  a  Hon,  Hona,  On,  An,  Un  területhatározó  az  Oxus  vidékén is  sűrűn 
szerepelt,  szintén  H  nélküli  alakban,  például  ezekben  az  ország  nevekben: 
Szogdi- Ana (Szigeti Hon), Margi- Ana és Baktri- Ana, továbbá Torán (Tóúr Hona) 
és Irán (Úr Hona) nevében. Ebből az a tanulság szűrhető le, hogy minden magyar 
ember valamilyen "Hon"-ban lakott, tehát mindegyikük egyúttal "Honi" (huni) is 
volt, mint például az a szkíta is, aki 'Szigeti Honban' élt. Nincs ezért tévedés, 
amikor a szkítákat egyidejűleg "Hunoknak" is nevezik. (31) A valóság az, hogy az 
Oxus- Kaspi vidékén hunoknak nevezett törzsek ugyanazon árja-kus főelnevezés 
alá tartoznak, mint a szkíták (123m 14-22, 94).

A Huni név a Kaspi-Oxus vidékén elsősorban azokra vonatkozott, akik az Oxus 
folyótól délre, főleg Baktrianában laktak. Baktria korábbi történetére - sajnos - 
kevés  adat  van  (232m  465),  de  ami  a  régészeti  leletekből  megtudható,  azt 
bizonyítja, hogy az ott lévő Anau (Honi) telepen Kr. e. 4000 táján már ott élt a 
kaukázusi típusú fehér emberek mediterrán jelzésű csoportja és edényeit mértani 
díszítésekkel látta el  (232m 27 sk).  Közéjük jöttek azután a Kr.  e.  II.  évezred 
folyamán, mint már említettük, az indiai kusok és kettőjük keveredéséből állt elő 
a Turáni Alföldön (az Aral-tó körüli síkságon) a "turáni embertípus". A Kr. e. 7. 
században tehát ugyanolyan faj élt az Oxus alatt, mint afölött Szkítiában (232m 
35), vagyis "fekete magyarok", a fekete jelzőt persze itt sem szó szerint véve, 
hanem sötétes árnyalatú értelemben. Ilyen volt a helyzet később is és szkíta és 
hun nevezet alatt a Duna-medencébe is ilyen emberek érkeztek.

A.D.  400-tól  kezdve  olyan  hunokról  (honi  emberekről)  is  hallunk,  akik 
Zungáriából kiindulva, Szogdiánában szálltak meg s miután azt birtokba vették, 
tovább dél felé igyekeztek terjeszkedni, de ebbeli szándékukban a perzsák az 5. 
század közepén megakadályozták őket (232m 408 sk). Ezeket a hunokat a türk 
népek szorították ki régibb lakóhelyükről és őket a források rendszerint a "fehér" 
jelző  kíséretében  emlegetik.  Kiemelik  letelepült  életformájukat,  szabályos 
európai arcukat és fehér bőrüket, ellentétben a kusokkal keveredett Oxus-vidéki 
"fekete" hunokkal. Nevezték őket Cidarita hunoknak és ( H )ephtalita hunoknak 
is; nyelvük nem lehetett török (232m 405), de nem tartható kizártnak, hogy türk 
elemek is keveredtek hozzájuk. Innen van az, hogy arab és perzsa forrásokban 
rájuk a Hun, Kus és Türk elnevezéseket egyformán alkalmazzák. (32) Mindezek 
az  egymásnak  látszólag  ellentmondó  elnevezések  azonban  nem szabad,  hogy 
tévedésbe ejtsenek bennünket  s  elhomályosítsák  a  lényeget,  hogy  ti.  mindkét 
vidéken - az Oxus alatt és felett - egyformán ugyanaz az emberfajta népesítette 
be a tájat,  amelynek elemei egymással  közeli  rokonságban álltak.  Ezt rajtunk 
kívül mások is hangsúlyozzák, így szólva "A baktriani és szogdiani nép, éppen 
úgy  mint  a  szkíták  és  szarmaták,  tulajdonképpen  a  különféle  fehér  fajok 
keveredése volt  és  amint  a  szkíták  és  szarmaták,  akként  ők  is  iráni  (úrhoni) 
dialektusban beszéltek."( 33) A Huni,  Honi név tehát eredetileg és mindvégig 
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elsősorban földrajzi fogalom volt, akárcsak a szkíta név és népnévként használva 
alatta árja kultúrában élő magyar embereket értettek.

A Szigeti (szkíta) és Honi (huni) névvel értelmileg szorosan kapcsolódik az árja 
kusok "Turáni" neve. E szó legrégibb alakja, a Tó-Úr-An-i mutatja, hogy három 
egytagú szó egybeforrásából jött létre és értelme a Tóúr Honából eredő ember. A 
Turán  név  maga  is  terület-fogalomként  használatos,  jelenti  az  Aral-tó  körül 
elterülő  síkságot,  a  Turáni  Alföldet.  Ugyancsak  a  Tó  szóval  összetett  nevet 
viseltek a Tokhari törzsek, amelyek Nagy Sándor idejében az Aral- tó partjának 
Oxus és Jaxartes által elhatárolt részében éltek. Egyes tudósok szerint a Tokhari 
név Baktriana régi lakóinak neve volt, amikor még Baktria maga is Dahia, Du-ho-
lo  (Tó  helye)  volt  (232m  479-483).  Ezeket  a  tavak  mentében  lakó  Tokkari 
törzseket lágyított hangokkal Dai (Tói), Tahi, Dahai, kínai kiejtés szerint Taochi 
népeknek is nevezték. Azok a tóparti szkíták, akik a Kaspi mellől a Fekete-tenger 
fölé  költöztek,  magukkal  vitték  Taúri  (Tóúri)  nevüket  és  amennyiben  ott  is 
tóparton szálltak meg, a szkíta főelnevezés mellett magukat helyileg még a Taúri 
névvel is illették. Lakóhelyük volt a Taúri-Ka (Tóúri Kő) és Taúri-Da (Tóúri Ta). 
Amikor  pedig  a  szkítákat  Dnyeper-menti  szép  országukból  a  szarmaták 
kiszorították,  azok  a  töredékek,  amelyek  nyugatra  mentek  és  a  mai 
Franciaország legszebb vidékét, a sok vízfolyással öntözött Loire-mentét szállták 
meg, új lakóhelyüket is Turánnak (Touraine), azaz Tóúr Honának nevezték. Ahol 
fejedelmük, a Túr (Tóúr) lakott, azt a főhelyet máig is e néven nevezik, de már 
francia grafikával írják: Tours,

A Turáni (Tóúrhoni) névhez hasonló szerkezetű a Bisseni, Pisseni név, amelyben 
Víz  (Bis,  Pis)  és  Honi  szavunkat  látjuk.  Ezzel  a  "Víz-honi"  névvel  a  Kaspi 
északnyugati oldalán tanyázó kus fajtájú besenyőket jelölték. Lakóhelyre utaló 
név ez is,  amelyből idővel népnév lett s akkor is viselték az illetők, amikor a 
Kaspi- tó mellől már máshová költöztek. Ugyancsak a Kaspi partvidéken lakott és 
szintén  hajózással  foglalkozó  törzscsoport  volt  az,  amelyet  földrajzi 
elhelyezkedéséről  Pissúri  (Vízúri)  illetve  Abari  (Hab  úri)  népnek  neveztek.  A 
Kaspi  délkeleti  partján  lakókat  viszont,  ugyanolyan  módon,  partmenti 
lakóhelyükről  Parthi  néven  nevezték.  Végül  megemlítjük,  hogy  a  Kaspi-Oxus 
térségében,  Turánban,  olyan  törzsek  is  éltek,  amelyek  magukat  mindig 
"Magyarnak" mondták. Ptolemaios leírása szerint ezek főleg az Oxustól délre, a 
vele majdnem párhuzamosan folyó Maxera nevű folyó völgyében laktak, amely 
szintén a Kaspiba öntötte vízét s mai csökevénye a Gurgan ( 14m 168, 171 ) . 
Feltűnő  az  is,  hogy  Ptolemaois  Földrajzában  több  olyan  helynevet  találunk, 
különösen Margianában és Szogdianában, amely a Magyar valamilyen formájával 
látszik azonosíthatónak.

Hangsúlyozzuk  tehát  ismételten,  hogy  az  említett  és  népnévként  használt 
kifejezések - Szkíta, Huni, Turáni, Tokbári, Bisseni, Parthi valamennyien a Kaspi-
vidéki  árja  és  kus  összetételű  emberfajta  részeire  vonatkoznak,  mind magyar 
értelműek és mind a lakóhelyre utalnak. E nevek is bizonyítják, hogy a Kaspi-
Oxus térségében a főnyelv a kusok betelepedése után is magyar maradt. A nyelv 
magyar voltát a szkíták saját nyelvemlékeivel is tudjuk igazolni.
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A szkíták magyar nyelvemlékei

Az  Oxus  és  Kaspi  vidékén  élő  árjakusok  vagy  turániak  valamennyi  csoportja 
előbb  vagy  utóbb,  de  legkésőbb  az  A.D.  6.  század  végén  bekövetkezett  türk 
támadás után többségében átvonult Kelet-Európába. Több törzsük és néprészük 
behatolt azután a Duna-medencébe is és bőséges emberanyagával hozzájárult ez 
utóbbi  táj  népi  felépítéséhez,  mint  majd  előadjuk.  Fontos  tehát  a  magyar 
történettudomány  szempontjából,  hogy  közelebbről  is  megvizsgáljuk  a  turáni 
népek  beszédét.  E  népek  közül  elsőnek  azok  távoztak  el  őshazájukból  Kelet-
Európába és onnan tovább, akik a Kaspi tó északi és északkeleti partjain laktak 
és a szkíta nevet viselték. Nyelvükről a közhasználatú kézikönyvekből ha egyebet 
nem, de azt a fontos tényt mégis megtudjuk, hogy bárhová költöztek, mindenütt 
ugyanazt a nyelvet beszélték. T. T. Rice szkítológus szavaival élve: "Az egyetlen 
kétségbe nem vont tény az, hogy az egész (eurázsiai ) síkságon minden törzsük 
ugyanazt a nyelvet beszélte", amely - teszi hozzá - alapjában véve iráni (úrhoni) 
nyelv volt. (34) Az a megállapítás, hogy az eurázsiai füves pusztán szkíta időkben 
csak egy nyelv dívott azért fontos, mert így bármelyik szkíta lakta területen talált 
nyelvemlék bizonyító adat az egész szkíta tömbre, sőt a szkíta-hun azonosság 
alapján a hunokra is, meg általában az egész turáni tömbre, akárhogy is nevezték 
helyileg annak egyes részeit.

A kérdéssel kapcsolatban először azokat a "szkíta" szavakat említjük, amelyekre 
megelőző elmefuttatásaink során már rábukkantunk. Ilyenek a Sziget, Hon, Kő, 
Part, Hab, Víz, Tó, Úr, Kos (Kus) és Fekete, amelyek egyúttal jól ismert magyar 
szavak. Ugyancsak idetartoznak az e tájról eredő, de indo-európainak elkönyvelt 
szavak: az Ajtó, Sör, Kocsi, Iga, Vonó, Húzó, amelyek szintén jól ismert magyar 
szavak. E szkíta- magyar közös szavakhoz a továbbiakban újakat fűzünk. Minden 
szkíta  harcos  csizmaszárához  csatolva  egy  roppant  éles  metszőszerszámot 
hordott magával. A szakértők megállapítása szerint ez az eszköz kés volt s nevét 
a források "A Kínakés" alakban közlik. Az idegenek nem tudják, de mi magyarok 
értjük, hogy itt is magyar kifejezéssel állunk szemben, mert a "kés" nálunk is Kés 
és az 'a  Kína-kés'  kifejezésben "A" névelőnket is  látjuk.  Azt  is  tudjuk,  hogy a 
Dnyeper  vidékén nagy hóesések szoktak  történni  s  ilyenkor  a  hó elborítja  az 
egész földet, úgyhogy a talaj maga nem látható. Ugyanezt jelenti a szkíta időkből 
a görög Herodotos. A lehulló hópelyheket tollaknak nevezik a szkíták, mondja a 
híres  mester,  amin  ő  csodálkozott.  A  kulcs  itt  is  a  magyar  nyelvben  rejlik, 
amelyen  a  madár  félék  finom  vékony  tollát  éppúgy  pehelytollnak,  pihének 
nevezik, mint a télvíz idején szállingózó hópelyheket, hópihéket. A pihe és pehely 
ilyen kétféle jelentése - toll és hókristály - talán éppen csak a magyar nyelvben 
áll fenn. Ezen az alapon az említett Pihe és Pehely magyar szavakat is felírhatjuk 
a hiteles "szkíta" szavak jegyzékére.

Ugyanoda írjuk fel azokat is, amelyek egyes szkíta királyok nevében találhatók. A 
szkíta királyneveket is Herodotos feljegyzéséből ismerjük (94m I 289; 155m 13). 
Mindjárt  az  általa  említett  első  király  nevén  megakad  tekintetünk,  akit 
Targitaosnak neveztek. Ő volt a Fekete tenger felett élő első szkíta fejedelem, de 
aki még a régi hazában született. Ez a király a Fekete-tengernél is tovább ment 
és véglegesen "Erdőországban" (Woodland, a fordító szavaival) szállt meg. Ez a 
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Ta-Rgi-Ta-Os név, úgy látszik, a királlyal kapcsolatos történeti emlékezést őrzi, 
hogy ti. ő a "Régi Ta Őse", a régi haza szülötte. Erdőország alatt pedig, ha már a 
Kárpátokban járunk, talán éppen Erdélyt kell értenünk, ahol a délkeleti határon 
egy erdővel borított nagy táj van, s annak neve a Targita névvel csodálatosan 
összecsengő Hargita.

Targitaosnak három fia volt, tartja a hagyomány, akik közül a két idősebbik már 
magas tisztséget töltött be az ország kormányzásában, de a legkisebbiknek ilyen 
szerepe még nem volt, mert ő még kiskorú volt Kolakh, azaz 'Kölyök'. E három fiú 
az égi isten akaratával kívánta eldönteni,  melyikük legyen az új  haza királya. 
Történt  pedig,  hogy  amikor  királyválasztásra  ültek  össze,  az  Égből  négy 
aranytárgy hullott le elébük eke, iga, szagaris (a csatabárd szkíta neve, 94m II 
146) és kupa. Amikor az idősebb fiúk közeledtek e tárgyakhoz, azokból erős láng 
csapott  ki  s  emiatt  egyikük  sem  tudta  magához  venni  a  királyi  méltóság  e 
jelvényeit. De amikor a legifjabbra került a sor, a lángok kialudtak és ő a szent 
jelvényeket  magához  vehette.  A  fiúk  az  égi  üzenetet  megértették  és  mint 
Herodotos mondja: "Erre a két idősebb megegyezett és az egész királyságot a 
születésre  nézve legfiatalabbra  ruházta."  írjuk  le  egymás után az  égből  esett 
tárgyak  magyar  nevét:  EKE.IGA.SZAGARIS.KUPA.  Ezekből  a  szavakból  az 
összecsengés alapján - az írás ókori elve - a következő mondatot készíthetjük: 
E.KEIG.ASZ.AGARIS.KIPE, "E kölyök az 'Égúrős képe'; vagyis az égi isten földi 
képmása, egyszóval király, pontosan úgy, amint Herodotosnak szkíta informátorai 
elmesélték.  Teljesen  kizárt  dolog,  hogy  ennyi  magyar  szó,  rag,  gondolat  és 
hagyomány csak  úgy  véletlenül  egyezzék  meg a  forrás  adataival.  Ezért  talán 
szabad a mondatban előforduló tárgyak nevét, valamint az olvasás nyomán nyert 
új szavakat is a szkíta-magyar közös szavak jegyzékére felírnunk.

Kerek ezer esztendővel Targitaos után, Kr. e. 512-ben történt, hogy Dárius perzsa 
király (Kr. e. 521-486) a Boszporuszon és a Dunán átkelve, 80,000 főnyi seregével 
az európai szkíták meghódítására indult. A szkíták készen álltak a védelemre és 
seregeket három részre osztották, mindegyik élére egy-egy vezért állítva. Dárius 
főleg azzal a sereggel szeretett volna megütközni, amelyet Idanth-Yrsu, 'Otthont 
Őrző'  vezér vezetett.  Ez a  szkíta  vezér azonban nem volt  hajlandó ütközetre, 
hanem Dárius előtt ide-oda cikázott országában, a kifárasztás és a fölégetett föld 
taktikáját követve. Dárius nehézkesen mozgó serege néhány hét alatt kifáradt a 
folytonos  szaladgálásban  és  az  élelmezés  hiányossága  miatt  erkölcsileg  is 
megtört. Ebben a helyzetben a perzsa király lemondott a tervezett vércsapolásról 
-  Asszíria  bukásának  századik  évfordulóján  vagyunk  Kr.  e.  512-ben,  amely 
birodalmat a szkíták pusztították el - és követeivel megüzente a szkítáknak, hogy 
megelégednék országuk jelképes átadásával, a szokásos fűvel és földdel, meg a 
vele járó évi adóval. Otthontőrző szkíta vezér is követ útján válaszolt, eljuttatva a 
bosszankodó Dárius kezeihez egy madarat, egy egeret, egy békát és öt nyilat. A 
király  az ajándékot  véve,  összehívta  tanácsosait,  hogy fejtsék meg neki  ezt  a 
furcsa írást. Mert hogy írás volt, eleven írás, abban senki sem kételkedett. Az 
egyik tanácsos így olvasta az üzenetet: a szkíta király békét kér és egész országát 
át akarja adni. Egy másik tanácsos fenyegetést olvasott ki a szövegből, hogy ti. 
Dárius nem fog elmenekülni a szkíták földjéről, hanem ott nyilak áldozata lesz. 
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Dárius  ez  utóbbi  olvasást  tartotta  hitelesnek,  ezért  ijedtségében  az  egyik 
legközelebbi sötét éjszakán dolga végezetlenül elhagyta a szkíták országát.

Mi  volt  a  szkíta  király  üzenete?  Megint  írjuk  le  a  tárgyakat  sorjában,  kissé 
régiesen: MADAR..IKUR.BEKA.UT.NAL. Ez valóban tagolható úgy, amint az első 
tanácsos gondolta: 'Magyari kér békét nála.'  De a másik tanácsosnak is igaza 
lehetett, mert régen az egeret Syr-nek is nevezték (az udmurt nyelvben ma is az), 
így a mondat második értelme ez lehetett: 'Magyar sírba küld nyíllal.' Mivel mint 
a két esetben pontos az egyezés a görögül leírt hagyomány és a magyar olvasás 
között, megint azt kell mondanunk, hogy a szkíták nyelvében az Egér, Béka, Öt, 
Nyíl, Kér, Béke és Sír szavak ugyanúgy hangzottak és ugyanazt jelentették, mint 
a magyarban. Mellesleg még azt is tapasztaljuk, hogy az Otthontőrző szkíta vezér 
üzenetében  saját  magát  kifejezetten  'Magyari'  embernek  nevezi.  -  Mindebből 
tehát úgy látszik,  hogy a szkíták valóban magyar nyelven beszéltek.  Rendben 
van, mondják bizonyára kritikusaink, mindez el is hihető, de a mai tudományos 
követelmények  szerint  egymagában  mégsem  tekinthető  perdöntő  történeti 
bizonyítóknak a szkíták magyar nyelvűségére és kérdik: van-e mindezen felül mai 
értelemben vett betűkkel írt történeti bizonyíték, magyarul olvasható szkíta írás? 
- Van!

Magyarul olvasható szkíta szövegek

Az árja-kusok törzsterületén, az Oxus és Kaspi térségében (Turánban) eddig még 
nem került  elő közvetlen bizonyíték a szkíták írásbeli  tevékenységéről.  Mégis 
valószínűnek tartjuk, hogy ott is ismerték az írást és gyakorolták is. A szkíták 
ugyanis írtak megelőző hazájukban, az Indus-völgyében és hagytak hátra írásbeli 
bizonyítékokat  két  végállomásukon  a  Lauristáni  gyarmaton  és  az  Altai-
hegységben. Ha tehát írtak már kiindulópontjukon az Indus völgyében és írtak 
két végállomásukon, mindig ugyanazt az írásrendszert és ugyanazokat a betűket 
használva,  akkor  kézenfekvő,  hogy  a  közbeeső  turáni  szakaszon  is  írástudók 
maradtak.  Egyébként  az  európai  hunok  is  mondják  saját  szkíta  betűikkel  írt 
magyarországi írásaikban, hogy ők megelőző lakóhelyükön, Iránban is írtak. EI 
kell  tehát fogadnunk, hogy a Kaspi-Oxus vidékén élő árjakus népeknek voltak 
írástudóik és várhatjuk,  hogy a kutatók előbb-utóbb majd ott  is megtalálják a 
szkítáknak és hunoknak tulajdonítható írásbeli emlékeket.

Vegyük most sorra a szkíta végállomásokon talált írásbeli emlékeket, először a 
Laúristánban előkerült  feljegyzésüket.  Laúristán a  Tigris  folyótól  keletre  s  az 
Úrmia-  tótól  délre,  a  Zagros-  hegységben terült  el,  központja  a  Kherka  nevű 
völgyet foglalta magában (Magyarországon is van Kerka nevű folyó, Dunántúl), a 
Pishi- Kus (Vízi Kus) és a Pushti Kus (Pusztai Kus) nevű legelőkkel együtt (ld. 
226m 222 térképein). Ennek a szkíta országnak fővárosa Szakiz volt, amiben a 
szkíták népnevét sejtik. Az itt talált és hitelesen nekik tulajdonított emléket azok 
a  szkíták  hagyták  hátra,  akiket  a  médák  telepítettek  oda,  hogy  hadseregük 
számára lovakat  tenyésszenek és lovaglásban jártas embereket  képezzenek ki 
(155m  45).  A  szkítáknak  kiosztott  feladat:  a  lótenyésztés  valódiságát  mi  is 
igazolhatjuk, hiszen országuk - Laúristán - nevében benne foglaltatik a Ló szó, 
ami eddigelé e szavunk első hiteles előfordulásának tekinthető. Az ország névben 

49



a Ló után az Úristán szó következik, amelynek ókori jelentését Egyiptomból jól 
ismerjük.  A régi  magyar vallásos  felfogásban ugyanis  a királyt  földi  istennek, 
vagy élő istennek tekintették és ennek megfelelően az isten (Están) és úristen 
(Úristán)  címmel  tüntették  ki.  E  szerint  a  Zagros-helységbeli  szkíták  országa 
valóságos  Lókirályság  volt,  a  Lókirály  országa,  ahol  mindenki  lovakkal 
foglalkozott.  Így  érthető  meg  az  a  rejtély,  hogy  a  laúristániak  hátrahagyott 
emlékanyagában miért éppen a ló ábrázolás a központi téma és miért ismételték 
a lovat szinte az unalomig, a régészek nem kis csodálkozására. (35) Éppen ezért 
a Ló, az Úr és az Isten szavunkat már a szöveg elemzése előtt felvesszük a közös 
szkíta-magyar szavalt jegyzékére és gyanítjuk, hogy a Szakkízben talált írásos 
emlék szövegében szerepelni fog a ló.

A laúristáni szkíta írás hordozóanyaga egy körülbelül 35 cm átmérőjű ezüst tálca 
(  képe:  73m  108  )  ,  amelyen  a  díszítések  párhuzamos  körök  alakjában 
helyezkednek  el,  az  írásjelek  pedig  a  tálca  széléhez  legközelebb  eső  körben 
szerepelnek.  Ez  utóbbi  kört  levelek  alkotják  és  azokba  vannak  a  rovásjelek 
belekarcolva, legtöbbjük kétszer ismételve, a levél tengelyét alkotó főér jobb és 
bal oldalán. A tálca közepén egy tizenhat levelű lótusz virág szerepel (a névben 
íme ott a "ló") és az egyik kört - szintén stílszerűen - színaranyból készült lófejek 
alkotják. Ezek a dolgok azonnal jelzik, hogy lókirályságban vagyunk, házassági 
ajándékról lehet szó és az adományozó a Lófők ura lehetett. A szöveg első tíz 
szavának írásjeleit Ghirshman professzor másolása nyomán Okmánytárunk 53. 
száma alatt közöljük, de a szavakba tagolás és az olvasás tőlünk ered. A jeleket 
jobbról balra, minden jelet csak egyszer olvasva, ezt a magyar nyelvű szöveget 
kapjuk: 'E kis tálcát valaki bőkezűen néki adja. Egyik éke ló.' Ez a tíz szó a teljes 
szövegnek körülbelül  a  fele,  mert  utána még számok és  pénznemek említése 
következik - bizonyára a tárgy értékének jelzésére, - amiket azonban nem tudunk 
értelmesen összeállítani. De az elolvasott részben benne van a lényeg, az ti. hogy 
a laúristáni szkíták tényleg írtak s magyarul beszéltek.

Az Altai szkíták legbecsesebb régészeti emlékeit a Pazyrik körüli sírkamrákban 
találták  és  közöttük  feltűnik  a  sok  madár-  és  oroszlánábrázolás.  A  szkíták 
bizonyára  azért  mentek  az  Altai  hegyekbe,  amiért  az  ősmagyarok  egy  másik 
különítménye a Brit-szigetekre, hogy ti, az ottani gazdag arany- és rézbányákat 
kiaknázzák. Ilyen értelemben szól velük kapcsolatosan Herodotos, jelezve, hogy 
az Arimaspi  nevű arany  tolvajokon túl  a  szkíták legkeletibb ága lakik,  akiket 
"aranyat  őrző  griffonoknak"  neveznek  (94m  I  265,  292).  A  griffonok  madár-
oroszlán kombinációjú szimbólumok,  a  magyarok  szokásos ókori  jelzése.  Ez a 
háttér  segít  bennünket  egy  szintén  oroszlánt  ábrázoló  pazyriki  nyeregtakaró 
értelmezésében, amely takarón írásjelek láthatók (Okmánytár 54).

A szakemberek eddig még nem állították határozottan,  hogy a nyeregtakarón 
levő  jelek  valóságos  írásjelek.  A  betűket  ugyanis  a  művész  olyan  ügyesen 
helyezte el, olvasztotta bele az állatfigurába, hogy azokat a rovásírásban járatlan 
szemlélő díszítésnek vagy az izmok érzékeltetésének tekintheti. A szkíta-szakértő 
T.  T.  Rice  ezzel  a  kényelmes  magyarázattal  mégsem  elégedett  meg,  hanem 
gyanút fogott és határozottan írásra gondolt. A jelek ugyanis annyira formásak - 
állapítja  meg  -  és  oly  következetesen  ismétlődnek  más  darabokon  is,  hogy 
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feltétlenül  valami  üzenetet  sugároznak,  amit  azonban ma már -  sajnos -  nem 
tudunk megérteni.  Mi a  jeleket  határozottan rovásjeleknek tekintjük  s  azokat 
szavakba tagolva újra leírtuk a díszítést szolgáló hajlítások mellőzésével,  s az 
írásjeleket  aztán  a  szkíta-  hun-magyar  jelkulcs  alapján  elolvastuk.  A 
nyeregtakaróra  irt  rövid  üzenet  így  hangzik:  'Arany  érceket  előássák,  abból  
élnek.' Kik? Nyilván az ott lévő magyarok, akik nevét az oroszlán piktografikusan 
meg  is  mondja.  (36)  Tehát  az  Altai  szkíták  valóban  aranybányászattal 
foglalkoztak,  amint  Herodotos  is  feljegyezte.  Ugyanez  a  mondat,  vagy  ehhez 
hasonló  rövidebb  mondás  több  más  pazyriki  emléktárgyon  is  szerepel, 
meglehetősen gyakran. Ennek az "unalomig való ismétlésnek" is valószínűleg az 
a magyarázata, mint ami a lauristáni sok tóábrázolásnak: a szkíták feladata itt 
keleten az aranybányák művelése volt, tehát bányász foglalkozásukat örökítették 
meg művészetükben és írásaikban.

Bizonyára fontos az, hogy ekként Herodotos történeti kútfőjének hitelességét egy 
további ponton tudtuk beigazolni, de ennél százszorta fontosabb az az alapvető 
tény, hogy a Kaspi-  Oxus térségében élt és onnan széttelepült  szkíták írásbeli 
anyaggal bizonyíthatólag is magyarul beszéltek. Ez a megállapítás a magyar és 
az egyetemes ókori történetben egyformán jól értékesíthető, mert belőle azonnal 
kiderül, hogy a Kárpát medencébe kelet felől behatoló első néphullám, amely oda 
Kr. e. 510 táján érkezett, magyarul beszélő néprészeket hozott az országba. Azt 
meg már a megelőző kötetben igazoltuk, hogy a keletről érkező második magyar 
néphullám főnépe, a hunok, szintén magyarul beszéltek és ők is magyar nyelvű 
írott emlékeket hagytak hátra.

Érdemes egy pillantást vetni egy másik nagy szkíta népágra, a Parthi népre is, 
amely a Régi Keleten az utolsó nagy birodalmat alkotta meg.

A "Parthi" nevű nép magyarsága

A Parthinak nevezett nép, az ilyen ország és állam, a Kaspi- tó déli partján lakó 
árja  és  kus  törzsek  vállalkozásából  született  meg,  -  innen  a  Parti-név  -  akik 
makedón Nagy Sándor (Alexander) görög uralma ellen sikeresen fellázadtak és 
függetlenségüket  Kr.  e.  250-ben  véglegesen  biztosították.  (37)  A  királyság 
területe  rohamosan  növekedett  s  a  Kr.  e.  2.  században  már  birodalommá 
szélesedett. Felölelte a Kaspi- tótól a Perzsa-öbölig és az Oxustól az Indus folyóig 
terjedő  világot.  Az  állam  magja  hét  nemzetség  összefogásából  jött  létre,  a 
magyar  népek  vallásban  gyökerező  szokásának  megfelelően.  Az  alapítók 
életformája a lovas életforma volt, fő fegyverük az íj és a nyíl. Városaik eredetileg 
gyűrű alakú sáncokkal körülvett udvarhelyek voltak, benne a sátrakkal. Hatra és 
Ktesiphon nevű városaik romjait a régészek kiásták és azok eredeti kör alakját 
pontosan  megállapították.  Egy  kínai  utazó,  Chang  Kien,  aki  közöttük  járt, 
feljegyezte róluk, hogy "jeleket róttak bőrre, széltől-szélig", eltérőleg a felülről 
Lefelé haladó kínai írásmódtól (3m 25). Talán éppen a bőr, e könnyen pusztuló 
anyag magyarázza meg, hogy a parthiaktól nem maradt fenn korunkra semmiféle 
írásbeli emlék. Az ország mindvégig, A.D. 226-ig, az alapító királyi nemzetség 
uralma alatt állt.

A Parthiakat a régibb magyar történettudósok mindig a magyar nyelvű népek 
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között szoktak szerepeltetni, de a Parthi névben tőlünk eltérőleg a "pártos" szót 
látták.  Nem  vitatjuk,  helyes-e  a  latin  szövegek  Parthi  nevét  Pártos-nak 
értelmezni, avagy abban inkább az országalapító törzs földrajzi elhelyezkedésére 
utaló elnevezést látni mint 232m 68 és 466, a Szigeti, Huni, Tókhári, Vízmenti, 
stb.  nevekhez  hasonlóan.  A  lényeg  e  birodalommal  kapcsolatban  az,  hogy 
magában foglalta a Régi Kelet mindhárom emberfajtájának képviselőit: árjákat, 
kusokat és szemitákat. Vezetőrétege azonban kétségtelenül magyar nyelvű volt, 
amit határozottan megállapíthatunk a ránk maradt néhány parthi nyelvemlékből 
és történetük általános zajlásából. Országalapító királyuk trónneve ugyanis AR- 
SZAK-ES három egytagú magyar szó: Úr- Szék- Ős összetételéből keletkezett s 
szó  szerint  a  királyi  szék  (úr-szék)  felállítóját,  megszervezőjét  jelenti.  Mint 
összetett  szó  azután  'Országős',  azaz  honalapító  értelmet  kapott  és  a  parthi 
királyok egyik állandó címe lett. Az első országőst, Arszakest (Arsaces) a források 
következetesen "szkíta férfinak" (vir Scytha) mondják, ami származásának már 
közelebbi meghatározása. Parthiát a nagyműveltségű Mithra-Dates (Kr. e. 160-
137) bővítette birodalommá. E név etimológiája talán 'Magyar Tudós', amint ezt a 
vele  kapcsolatban  megőrzött  hagyományból  (a  "nagyműveltségű"  jelzőből)  is 
következtethetjük. Utóbb ezt a trónnevet is több király használta. (38) Parthia két 
legjobban ismert városa, Hatra és Ktesziphon, bizonyára az alapító hét magyar 
nemzetség emlékét őrzi: 'Hét Úr' illetőleg 'Hét Szép Hona' értelemben. (39)

A Parthiak birodalmában egyesített árja, kus és szemita fajú népek vezetése a 
jelen  időszámítás  226.  évében  kiesett  az  országalapító  Arszakes-  nemzetség 
kezéből. Az történt ugyanis, hogy a birodalom perzsa tartományában a helybeli 
hűbéres fejedelem, Ardasír, a régi perzsa királyi család leszármazója fellázadt és 
függetlenítette magát (A.D. 226-241), majd belháborúban legyőzte törvényes urát 
Artabánt  és  egész  Párthia  vezetését  magához  ragadta.  Ezzel  a  változással  a 
szemita befolyás került előtérbe, a szokásos véres jelenetek kíséretében. Ardasír 
levágatta; Artabán király fejét és azt a parthiak egyik templomában közszemlém 
kiakasztatta. Ugyanő az Arméniában uralkodó kus fejedelmet, Kosroes (Esti Kos 
Urat  azaz  a  nyugati  Kus  királyt),  az  országalapító  Arszakes  dinasztia 
leszármazóját  csellel  megölette.  A  hazájukból  elűzött  parthiaiak  észak  fejé 
menekültek s egy részük eljutott a Kaukázuson túlra. Az ismét hatalomhoz jutott 
perzsákról a birodalmat "Új Perzsa Birodalomnak" (A.D. 226-651) nevezték és az 
a perzsa királyok szemita hagyományai szerint kezdettől fogva világuralomra, az 
univerzális monarchia megalapítására törekedett. (40) Menetrendjük így alakult: 
fellázadtak  226-ban;  Arméniát  meghódították  232-ben;  Szíriát  241-ben; 
Mezopotámiát 348-ban és a távoli Yement 570-ben; megbuktak 651-ben.

Az Új Perzsa Birodalom - más néven Sashani Birodalom - néprajz összetételét 
ugyanaz  a  tarkaság  jellemezte,  mint  a  Parthi  Birodalomét.  Ez  nemcsak  az 
előzményekből világos, hanem kiderül I. Sapúr király (241-271) egyik feliratából 
is, ahol ő "árják és nem-árják" urának nevezi magát (92m 125). A vegyes néprajzi 
összetételnek megfelelően az országot nemcsak Perzsiának, hanem az Arya Nam 
(Árja  nem)  országának,  Iránnak  és  Eránnak  (Úrhon)  is  nevezték.  A  perzsa 
királyokat  fejedelmi  díszben gyakran úgy ábrázolták,  hogy  fejük  fölé  szárával 
felfelé hajló félholdat rajzoltak és annak öblébe egy karikát illesztettek. E kelet 
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rovásjelek  felülről  lefelé  olvasva  a  királyt  ELI-  RAnak,  'Élő  Ranak'  azaz  Élő 
Istennek  mondják.  Az  Új  Perzsa  Birodalom  egy  másik  nevezetes  királya  I. 
Cosroes más átírásban Khus-Ra ( 531-579 ) , magyar írásmóddal Kos- Úr, alatta a 
birodalom  tetőpontján  állt.  Ebből  a  trónnévből  az  sejthetjük,  hogy  a  vezetés 
ezúttal a harmadik nép kezébe került vagy legalább is, hogy a kusok politikai 
hatalma  valamilyen  okból  előtérbe  került  és  a  birodalom  súlypontja  északra 
tolódott el. Mindez talán a fokozódó római és bizánci háborúk következménye 
lehetett,  amely  az  ország  északi,  várakkal  védett  részének  szerepét  előtérbe 
helyezte.

Csak természetes, hogy a magyar kutatók az Új Perzsa Birodalomban már eddig 
is sok magyar szót találtak. Lukácsy Kristóf, Vámbéry Ármin és mások siettek is 
kijelenteni, hogy nyelvünkbe számos iráni "kölcsön szó" jutott be. Akkoriban a 
dolgot  másképpen,  mint  kölcsönszavak  révén  még  nem  tudták  elképzelni. 
Tekintve azonban, hogy e szavak legtöbbje olyan, amit már kétezer évvel az Új 
Perzsa Birodalom létrejötte előtt megtalálunk az egyiptomi és más keleti írnokok 
tolla  alatt  és  figyelembe  véve  azt  is,  hogy  a  birodalomban  igen  tekintélyes 
magyar nyelvű néprészek éltek, ezeket nem "kölcsönszavaknak", hanem eredeti 
magyar szavaknak kell tekintenünk. Vagyis inkább a perzsák kölcsönözték azokat 
az ősi magyar nyelvből. Ilyen szavakról van szó: Isten, Asszony, Arc, Kéz, Párta, 
Pajzs, Kis, Kicsi, Kos, Hab, Otthon, Sár, Ezer, Száz, Hét, Sok, Nád, Ár, Sátor, Ad 
és így tovább. Vannak azonban a magyar nyelvben olyan szavak is, amelyeket 
jelenlegi  tudásunk  szerint  valóban  kölcsönszavaknak  kell  tekintenünk.  Ezek 
egyike  például  a  DIHQUANS,  amely  Perzsiában pénzügyigazgatási  tisztviselőt 
jelentett, aki házról-házra járó összeíró és adóbeszedő volt (3m 63 sk). E perzsa 
szó magyar megfelelője az 1648-ig használt "dikás", amely nálunk is kincstári 
adószedőt jelentett és az általa beszedett magyarországi adó neve is "dika" volt 
(5m).

A sok magyar vonatkozással átszőtt Új Perzsa vagy Iráni Birodalom 620 táján 
Róma  és  Bizánc  egyre  súlyosbodó  támadásai  alatt  meggyengült.  Ezt  a 
körülményt felhasználták az arabok, hogy délről támadva, az ország fővárosát 
meghódítsák (641). Az udvar ekkor észak felé menekült, de az arabok utolérték a 
királyt, megölték és ezzel a birodalomnak formailag is véget vetettek.

A kusokkal való évezredes kapcsolataink mérlege

A régi magyaroknak a kusokkal való bensőséges érintkezése Délkelet-Afrikában 
és Dél-Mezopotámiában jó kétezer évig tartott, az Indus völgyében és a Turáni 
Alföldön  körülbelül  ezer  esztendeig,  az  egyiptomi  Delta  környékén  pedig 
körülbelül kétszáz évig. Az érintkezési területen a kusok mindenütt a magyarság 
politikai és kulturális vezetése alá kerültek. E lényeges mozzanat nem annyira a 
magyarság számbeli fölényének tulajdonítható, bár az is megvolt, hanem inkább 
a  magyar  fajta  jobb  szervezőerejének,  fejlettebb  szellemi  képességének, 
lenyűgöző  vallási  rendszerének  és  urbánus  életformájának,  ami  mind 
toronymagasan állt a felett, amit a kusok e téren önmaguktól felmutatni képesek 
voltak. A kusok ugyanis, amikor a magyarokkal kapcsolatba kerültek, lényegében 
még  az  államtalan  társadalom  fokán  éltek,  szervezetlen  banda  voltak  s  az 
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eldöntötte sorsukat. Boldog örömmel fogadták a magyar kultúrát és igyekeztek 
ezt a kultúrát tőlük telhetőleg minél jobban elsajátítani, hogy minél hamarabb úri 
emberekké váljanak. A kusoknak nem lehetett sok veszteni valójuk és így idővel 
tömegesen a magyarsághoz simultak, áthasonultak és beolvadtak.

A kusok beolvadása következtében az Indus völgyében, Dél- Mezopotámiában és 
a Turáni Alföldön élő 'keleti' magyarok arcszíne egy árnyalattal sötétebbé vált, 
mint  a  Földközi-tenger  keleti  partvidékén  és  az  Eufrátesz  felső  és  középső 
szakaszán élő 'nyugati' vagy 'esti' magyar népek arcszíne, ahol nagyobb méretű 
kus beolvadás nem történt.  A nyelv tekintetében azonban a kusok beolvadása 
nem  járt  észrevehető  változással;  maradt  az,  ami  eredetileg  volt:  érintetlen 
magyar.  Legalább  is  nem  látunk  semmi  olyan  nyomot,  ami  arra  engedne 
következtetni, hogy a magyar nyelvbe - a szemita elözönlés előtt - jelentősebb 
nem-magyarul beszélő ág olvadt volna, be. A kusok pásztorkodó életformájára 
vonatkozó  szókincs  éppen  úgy  tiszta  magyar,  mint  a  földműves  életformájú 
magyarság  szókincse.  E  nyelvbeli  csodálatos  egységet  jelenleg  nem  tudjuk 
másként  magyarázni,  mint  feltételezzük,  hogy  a  kusok  nyelve  eredetileg  is 
magyar lehetett. Vagy talán olyan kevés saját szókinccsel éltek, ami nyomtalanul 
eltűnt? Bárhogy is álljon a dolog, lényeg az, hogy miután a kusok kulturális és 
öntudatbeli  áthasonulása  megtörtént,  a  Kus-  név  teljesen  háttérbe  szorult  és 
helyet  adott  a lakóhelyre utaló kizárólagos neveknek.  Ezután tehát már főleg 
csak  a  Szkíta,  Hun  és  a  Magyar  elnevezés  maradt  forgalomban,  amelyekhez 
legfeljebb jelzőket illesztettek (fehér, fekete) az elmosódott származásbeli tudat 
utolsó emlékeként.

A  'keleti'  magyarok  legnagyobb  tömbje  a  Kr.  e.  I.  évezredben  és  az  utána 
következő századokban még a Kaspi- Oxus vidékén, vagyis a Turáni Alföldön élt. 
Ebből  a  magyar  nyelvű  turáni  embertartalékból  a  történelmi  események 
lüktetésének megfelelően egymás utáni hullámokban indultak a csoportok nyugat 
felé:  szkíták,  hunok,  avarok  s  végül  magyarok.  A  Duna-medencébe  érkező 
mindegyik  újabb  hullám  saját  neve  alatt  foglalta  politikai  keretébe  a  régibb 
hullámok népmaradványait s talán így lettek, az utolsó hullám révén, a különféle 
úr és kus eredetű törzsek valamennyien Magyar nevezetű nemzetté.

Az európai Magyarország népességének kialakításában a turáni tömb szerepét 
legújabban  az  embertan  hazai  szakértője,  Tóth  Tibor  nagy  nyomatékkal 
hangsúlyozta. Szerinte "a honfoglaló (Árpádi) magyarok csontvázainak vallomása 
szerint egyáltalán nem támasztható alá az Ural-  Szibériai  őshaza .  .  .  Viszont 
feltűnő a megegyezésük (a honfoglaláskori csontvázaknak) a Volga alsó folyása 
és az Aral-tó közötti steppés, szavannás, legeltetésre alkalmas . . . területen talált 
szarmata és szkíta kori leletekkel... Ezek szerint tehát kb. ezer évvel a (896-os) 
honfoglalás előtt az ősi magyarságnak ezen a területen kellett élnie." Ez az első 
hazai hangsúlyozása annak, amit jelen könyv szerzője is vall. (41)

Nagyot  tévednénk  azonban,  ha  azt  állítanók,  hogy  a  Duna-medencében 
végrehajtott magyar honfoglalás tisztán és kizárólag a kelet felől érkező turáni 
néphullámok műve lett volna, szkítáké, hunoké, avaroké és magyaroké. A dunai 
magyar  haza  népi  honfoglalásának  első  szakaszát  ugyanis,  amit  e  munka 
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harmadik  kötetében  bőven  kifejtünk,  azok  a  magyar  néprészek  végezték  el, 
amelyek  az  Őshaza  nyugati  és  középső  részéből  indultak  ki  és  már  a  Kr.  e. 
évezredek  folyamán  beérkeztek  az  országba.  Ezeket  az  árja  magyarokat  - 
egykorú szóval élve:  úr néprészeket Mének, Tudók,  Bálok,  Urak és Szerémek 
vezették és ilyen népneveket viseltek: Mazúri, Magúri, Maúri, Honi, Pilísi, Héti, 
Boráti,  Borhoni,  stb.,  aminek  az  ország  helynévanyagában  tömérdek  nyomát 
látjuk.  Ezek a  korai  magyar úr-törzsek szintén a történelmi események keleti 
ritmusa szerint, különböző időben és különböző nagyságú csoportokban indultak 
ki ősi lakóhelyeikről és a dunai Magyarországba a Balkán-félszigeten át, annak 
délről északra vezető folyosóján áthaladva érkeztek meg a Kr. e. IV. évezredtől 
kezdve Kr. e. kb. 500-ig. Ők voltak a kő- és bronzkori csodálatos Magyarország - 
Hungária-I  -  megalkotói.  Ez  árja  magyarok  leszármazói  a  mai  magyarságnak 
mintegy háromnegyed részét alkotják. Népünk felépítése tehát, mint majd ezt is 
bővebben fejtegetjük, egy árja vagy úri főtörzsből áll, amelybe egy kisebb kus-ág 
olvadt be. (42)

A Régi Keleten és annak szélein elhelyezkedő magyar nyelvű népek sokaságából 
a történelmi idők folyamán jelentős részek töredeztek le és kallódtak el, értve ez 
alatt, hogy nem őrizték meg magyar nyelvüket és magyar öntudatukat. Ezek közé 
az  elveszett  magyar  törzsek  közé  elsősorban éppen a  kus  fajtával  keveredett 
részek tartoznak: 1. Az Indusvölgyiek (sokan!), akik időben nem költöztek át a 
Turáni Mezőkre, se nem mentek el a Nílus deltájába; 2. A zsákutcába szorult és 
külön irányban fejlődött dél- mezopotámiai árjakusok (szumírok) nagy többsége; 
3.  A népek országútjára telepedett Ajtai  szkíták;  végül 4.  Mindazok a "fekete 
magyarok", akik egykoron a napatai és magáriai Nílus-kanyarokban képviselték a 
magyar  kultúrát.  A  fajtánkat  Európában  ért  nagy  veszteségekről  más  helyen 
szólunk. Keleti veszteségeinkkel kapcsolatban az egyetlen vigasztaló mozzanat 
az, hogy ha azok eredeti nyelve és öntudata meg is változott, leszármazóik még 
mindig tudják, hogy ők a magyarnak maradt magyarok rokonai. Ezt számon is 
tartják, - jobban, mint mi. (43)
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Lábjegyzetek

____________________

1)  A kusok nem azonosak a négerekkel,  reájuk tehát  a néger  elnevezés nem 
alkalmazható.  A néger ajka erősen duzzadt, orrnyílása tág, haja gyapjas,  arca 
nem  európai  arc.  E  lényeges  testi  különbségek  ellenére  az  embertan  egyes 
tudósai  mégis  azt  hirdetik,  hogy  a  kus  és  a  néger  ugyanaz  az  emberfajta. 
Elméletük szerint eredetileg csak kusok léteztek és belőlük degenerálódás útján 
jött  volna  létre  a  néger,  igen  nedves  (dzsungeli)  klímában  való  hosszas 
tartózkodás eredményeképpen.  A négerek  kus származtatásának van azonban 
egy óriási akadálya: a néger nyelvek a kus nyelvektől alapvetően különböznek. Az 
elméletet  ennek  következtében  a  legtöbben  elvetik  és  a  néger  problémát 
továbbra is megoldhatatlannak tartják.

2) A bőr fogalomjele a PAR (bőr) hangcsoportot hordozza, Id. 25m 63 no 55, 56. 
57 és 59. Az idézett helyen szereplő első két forma felismerhetően a párduc bőrét 
ábrázolja,  mert  látjuk  rajta  az  állatot  jellemző  sötét  pettyeket.  Talán  azért 
szerepel a párduc ilyen célra. mert e szó első szótagja (PÁR) összecseng a bőr 
régies kiejtésével. Gardiner is bemutatja a bőr fogalomhatározóit, 199m F-27. F-
28 és F-29 alatt és ezzel kapcsolatban közli a szó lexikális meg határozását az 
egykorú  írnok  betűivel.  A  meghatározás  csak  egy  szóval  történik,  de  találó: 
'Takaró'.

A bőr fogalomhatározó grafikai formája a négyszög alakú P (Bél romba nyomott 
R jel kombinációjából született meg, vagyis ideogram helyett összerótt figurának 
is  tekinthető:  Pe-Ur,  Be-UR,  Bőr.  Amint  látjuk,  akárhová  nyúlunk,  mindenütt 
magyar  szavakra  bukkanunk,  a  magyar  és  egyiptomi  nyelvazonosság 
bizonyítékaként.

3) Az egyiptomi és magyar kapcsolatokra itt is alkalmasan rámutattunk, mert a 
magyar nyelv fokos szava szintén a fa-kosból eredt. A sétapálca végére ugyanis 
nálunk is  kosfejet  szoktak  faragni  és  ez  ceremoniális  jelvény  volt,  az  előkelő 
embert  jelképezte,  különösen a Felvidéken.  A budapesti  Nemzeti  Múzeumban 
őriznek egy hun időkből eredő (!) fokost, amelynek fogantyúja szintén kosfejet 
ábrázol. A kusok tehát már akkor jelen voltak a Duna medencében. Ezt a fontos 
régészeti leletet a III. kötetben bemutatjuk.

4) Az Okmánytár 13. sz. ábrájának jeleit a 193m VI 57. oldaláról vettük; a 14. sz. 
jeleket 200m I csillagos 73-ról;  a 15.  jeleit  pedig 200m I csillagos 77-ről.  -  A 
legnagyobb  tekintélyű  angol  egyiptológus,  aki  egyébként  a  hieroglifok 
hangzósítás  nélküli  szerencsétlen átírását  bevezette  a  tudományba és  ezzel  a 
szövegek nyelvészeti felhasználását eleve lehetetlenné tette. a 15. sz. alatt közölt 
szöveget így értelmezi angolul: Chief of Med ay of Aushek (named) Kuy Ha tudott 
volna magyarul, a Jószágok szót bizonyára nem Aushek helynévnek értelmezte 
volna és a Gulyás magyar szót sem tette volna meg Kuy dűlőnévnek és talán nem 
hagyta volna el a jelen esetben fontos Utasok vagy Utazók értelemhatározót sem. 
Gardiner  professzor  eljárása  kitűnően  példázza,  milyen  a  mai  hivatalos 
egyiptológia-  amit  nem értenek meg azt  hidegvérrel  kihagyják,  vagy  hely-  és 
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személynévnek teszik meg, hogy azután tovább ne kereskedjünk az értelem iránt. 
De ismételten hangsúlyozzuk, hiányosságaikat nem róhatjuk fel nekik, hiszen az 
egyiptológia magyar oldalának kidolgozása mégiscsak magyar tudósok feladata.

5)  They called  it  the  land of  MEZOR and the  land of  CHAM from their  two 
ancestors,  which  the  Greek  rendered  MESORA  and  CHAMIA,  191m  298.  - 
Ugyanez  a  gondolat  tükröződik  ebben  a  megállapításban  is:  Throughout  the 
Early Dynastic period and the Old Kingdom SET and HORUS are represented as 
the two patron deities of the Monarchy (231m 98). ahol Set alatt Kus, Horus alatt 
Magyar (Úr) értendő. A 6. dinasztiától kezdve azonban Kusról nincs többé szó, a 
Monarchia védnöke akkor már egyedül Horus, 231m 99.

6) A tartományok írásjeleit 22m 39 és 193m VIII 142 lapjáról vettük, ahol a hét 
kerület írásjelei is megtalálhatók. További részletek, 222m 12.

7) Kállay Ferenc múlt századi keletkutatónk is sejtette, hogy a régi Egyiptomban 
magyarok  éltek.  Tőle  idézzük:  "Kétséget  nem  szenvedett  többé  hogy  Núbia-
Napföld volt, a Noba-hegyek-Naphegyek", 237m 293. Részletesen: 286-296.

8)  Smelting  works  on  a  gigentic  scale  had  already  been  initiated  at  Mero 
(Magyar Otthon) by the middle of that century (Kr. e. I. század) or even earlier... 
Mero was the center of the largest Iron-smelting lndustry in Africa south of the 
Mediterranean coast, 196m 48.

9) A Thébában székelő núbiai  alkirályok egyikének,  talán éppen az utolsónak 
arcképét Okmánytárunk 32. sz. alatt mutatjuk be. Elképzelésünk szerint ez az 
alkirály,  aki  Kr.  e.  650  táján  halt  meg,  az  árja-  kus  keveredésű  úgynevezett 
"fekete magyarok" típusát testesíti meg, aki azonban igaziból már nem mondható 
feketének, de éppenséggel fehérnek sem.

10) Candace . . . all the queens of Napata and Meroé bore this title . . . Of the 
meaning of this title and its origin, nothing is known, 222m 62. - Budge közöl két 
olyan kartust (222m 84 No 2 és 112), amelyben a K-eN-D-E részleg nagyon jól 
olvasható, de az utána következő írásjelek értelmét egyelőre nem tudjuk kellő 
biztonsággal megállapítani.  A kendő Egyiptomban is  a királyi  ruhatár kellékei 
közé tartozott, de ott vászonból készítették. 'nemes kendőnek' nevezték s a fáraó 
a fején hordta, kikeményítve. Théba kus eredetű alkirálya is fejkendőt hordott, 
amelynek hálószerű szövése volt (Okmánytár 32).

11)  Az európai  kendős magyar királyról  feltűnően hallgatnak krónikáink.  Úgy 
látszik. az Árpád-házi királyok alatt nem volt tanácsos firtatni a feketék sorsát. 
Dinasztiacsere  van  itt  a  háttérben,  amelynek  során  nemcsak  a  cím  viselője, 
hanem  maga  a  cím  is  eltűnt.  Mindenesetre  a  dolgot  most  új  szempontból 
mérlegelhetjük.

12)  A  kus  történelem  és  néprajz  nagy  tudósa,  prof.  Budge  nem  ad  semmi 
kézzelfogható útmutatást arra nézve, hogy kik voltak és mivé lettek a kusok, vagy 
milyen nyelven beszéltek. A kérdésről egyetlen egyszer nyilatkozik, amikor így 
szól: By race the people of, this country (Kush) ... belonged, as they still do for 
the most part, to the Barabara (?!) stock... The ethnic affinities of the Nubian 
Barabara are unknown, and their language, which is still spoken, has not been 
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satisfactorily assigned to any known group of tongues; it is in no way connected 
with either the Berber (Hamitic) or Semitic idoms, 193m VI 185 sk.

13)  This  (kushite)  civilization  was  crucially  important  not  only  to  the  social 
evolution of the Sudan Itself, but also to the growth and spread of civilizing Ideas 
and technologies throughout much of continental Africa to the west and south. - 
The  greatest  transmitters  of  Egyptian  beliefs,  ideas,  and  material  Inventions 
would not be the Egyptians themselves, but the peoples of Kush and the peoples 
of North- Africa. - There is no exaggeration in saying that the htstory of much of 
continental  Africa  is  Inseparable  from the  history  of  Kush.  -  A  három idézet 
helye: 196m 43, 29 és 46.

14) Egy-két jellemző Idézet: Yet every one of these achievements and phenomena 
is  now generally  agreed to have had a purely  African origin.  Amit  a fehérek 
afrikai teljesítményéről korábban írtak: All that was guesswork, and for the most 
part it was quite ungrounded. A hamita felsőbbrendűségről szóló elmélet fehér 
illúzió, amit legjobb minél hamarabb eltemetni: burying it as just another white 
illusion. 196m 9-11.

15) More than one ethnic straln was present in the population,  hangsúlyozza 
230m  145.  -  Az  árja  típusú  Indus-völgyi  emberfajtára  olv.  230m  146-148.  - 
Examinations of the skeletal remains show that the (Indus valley) people were of 
a  mixed  race,  the  Mediterranean  being  the  preponderating  type.  The  skulls 
agree with those found at AI Ubald and Kish, and belong to the dolichocephalic 
people, 224m 17. - A hindu mitológia előadása szerint a kus nép két ősapától 
származott, az egyik a Fény (árja), a másik a Sötétség (Kus) megtestesítője volt, 
név szerint Rama és Sita. Az így létrejött kus nép Kosala (Kos Helye) országban 
lakott, 53m a Kusa szó alatt.

16)  Szín-Ta  vagyis  az  Indus-völgye a  Brahmanista  irodalomban 'Barát  Városa' 
névén szerepel, mert Barát volt a Holdnak, e barátságosan mosolygó égitestnek 
egy további neve. A Barát Városa név változata a Barát Hona , mondja az angol 
Waddell:  The  country  is  called  from  the  post-Vedic  to  modern  times  in 
Brahmanist  litterature  'The  Land  of  the  Barats'  (Barat  Varsha)  ,  a  name 
synonymous with 'Barat- Ana' or Land of the Barats. A Barát Hona (Baratana) 
névvel  azonos  a  Britannia  név,  mondja  szintén  Waddeli,  akit  a  brit  és  skót 
lakosságot a Régi Keletről eredezteti (l8tm 10 és olv. 53m). - A Maha-Bharataban 
az asszonyt "feleségnek" (half the man) nevezik, írja 224m 37.

17) The language of the Inscriptions on these seals in standard Sumerian of the 
early  aggIutinative  and  condensed  type,  with  a  minimum  of  grammatical 
expletives, and it is . . . radically Aryan and the language of the primltive Aryans. 
181m 25 sk. A felírások nyelvét mások is ragozott nyelvnek mondták, 230m 180 
sk.

18)  Contenau  Dél-Mezopotámiában  kezdettől  fogva  két  népet  lát,  kusokat  és 
árjákat, amelyek egyike sem volt indoeurópai, de szemita sem. Aki e kérdéssel 
foglalkozni  kíván,  annak  hasznos  elolvasni  Contenau  leírását  (236m  19  sk), 
melyet terjedelmes volta miatt nem közölhetünk eredeti szövegezésben.
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19)  Waddell  is  minden  alkalommal  hangsúlyozza,  hogy  a  kultúrát  hordozó 
délmezopotámiai nép árja nép volt.  Tiltakozik a szumir elnevezés ellen, amely 
szerinte nem történelmileg viselt név és félrevezető. Elutasítja az akkad nevet is, 
amely országnévként használva Ari- Ki vagy Uri- ki volt, azaz Árják országa (Land 
of the Ari or Aryans), 181m XI.

20) Contenau, aki  meglehetős gondot fordít  Mezopotámia népi összetételének 
elemzésére, ezeket írja:  Le deuxiéme millénaire est caractérisé par la reprise 
graduelle de la premiére place par les Sémites qui absorbent et assimilent les 
éléments  sumériens  ou  étranqers.  Au  premier  millénaire,  apogée  puis 
abaissement de la puissance sémite .  ..  De a III.  évezredben a szemiták még 
nincsenek hatalmon, 236m 27.

21)  A  Szín  névvel  kapcsolatban  a  szaktudósok  megjegyzik,  hogy  annak  í 
magánhangzója hosszú, a szó maga pedig a Holdat jelenti:  Pronounced SEEN 
and meaning Moon or Moon God, 47m 22. A Holdat Egyiptomban nemcsak Szín 
nevén ismerték, hanem Holdnak is mondták. A vonatkozó hieroglifákat (200m I 
csillagos A, 3. betét) a torlódó L-hang elhagyásával így olvassák 'A Hod'. Ezt a 
nevet a dunai Magyarország egyes helyein is a torlódó hang elhagyásával ejtik ki. 
Kun László királyunk pl. a kunokat a "Hód-tónál" (értsd. Hold-tónál) verte meg, 
amely tó a Holdtól kapta a nevét: ad locum Hood qui . . . formam corniculatae 
Lanue refert, Hungarisque Hoodosto dicitur. 237m 235 sk. - Okmánytárunk 39-41 
sz, bejegyzéseit 193m II 96 és 130 sk oldalairól vettük.

22) But we are without any clue as to their real name, language or origin, 129m 
IV  75.  -  A  hyksos  probléma  mai  (1966)  állását  egy  doktori  értekezés  így 
összegezi: Many aspects of this subject remain highly controversial: the way in 
which the Hyksos rose to power: the nature of their rule; their ethnic origin; the 
location of their capital; and the so- called dynasties of the Hyksos. 231m 5.

23) Hasonló sáncokkal vették körül táborhelyeiket az európai Magyarországon 
élt  avarok  is  ("avar  gyűrűk'  tulajdonképpen  "vár-gyűrűk")  és  hasonló 
földhányásokkal rekeszthették el Duna-Tisza-közi lakóhelyüket a Jazig- juhászok. 
De  az  Árpáddal  bejött  magyarok  is  építettek  "gyepüket"  és  azon  hagytak 
"gyepükapukat"  amik  szintén  elsáncolt  helyek  voltak,  udvarukban  őrséggel. 
Ezeket  az  összefüggéseket  látva,  felmerülhet  az  a  gondolat,  hogy  Udvar  és 
Udvarhely  végzetű  földrajzi  neveink  talán  az  ilyenfajta  egykori  védelmi 
berendezések emlékét őrzik. Van Somogy- Udvarhely, Szamosudvarhely Székely- 
Udvarhely és sok más Udvar, Udvarai, Udvari összetételű helynevünk (126m és 
127m). A magyar nyelvben az udvar valóban bekerített, körülzárt területet jelent, 
amely a lakóhely kiegészítő része.

24)  (The  Hyksos)  ended  by  entirely  adopting  the  religion,  learning  and 
civilization  of  the  nation  which  they  had  tried  to  destroy,  193m  (II  141.  - 
Egyiptomi uralmuk végén . . . the Hyksos had to alt intents and purposes become 
Egyptians,  u.  ott  154.  The  later  Hyksos  seem  to  have  become  entirely 
egyptianized.  They adopted the folt  pharaonic dignity,  and,  as  good Egyptian 
kings, built Egyptian temples and venerated Egyptian gods, 87m 219.
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Mivel  a  kusok ilyen feltűnő gyorsasággal  olvadtak be a egyiptomiakba,  egyes 
szerzők lehetetlenségnek tartják, hogy az egyiptomi néptől  merőben idegenek 
lettek  volna.  It  is  certainly  impossible  for  a  foreign  people  with  no  previous 
contact  with  Egypt  to  become  so  completely  assimilated  into  Egypt  without 
leaving a single trace of their own culture. A maúrik (amoriták). akik a Babiloni 
Birodalmat alapították, szintén csodálatos gyorsasággal lettek mezopotámiakká, 
úgyszintén a kassik vagy kassiták (kusok), akik utánuk következtek (231m 126). 
Ez  a  csodálatos  gyorsasággal  történő  asszimilálódás  természetes  és  logikus 
következménye annak, hogy mindenütt magyar néprészekkel van dolgunk a Régi 
Keleten, valahányszor csak ilyesmit hallunk.

25) A mai nyelvészek már kezdik az indoeurópai elméletet lebontani. A hinduk 
saját nyelvüket nem indo-európainak nevezik. hanem az "indi" csoportba tartozó 
nyelvnek,  az  európai  részleg  elhagyásával.  Az  európai  tudósok  azt  is 
visszautasítják,  hogy  lett  volna  indo-európai  faj.  indo-európai  alapnyelv,  vagy 
pláne indo-európai állam. Ma egyszerűen csak közös kultúráról szólnak, amely a 
kőkorban nagy területen volt ismert, amely kultúrkör alsó vidékéről Kr. e. 2000 
után népvándorlás indult több felé Kr. e. 1000 lenne a mozgás csúcspontja 233m 
29  sk  és  232m  6.  30-32.  Mások  sem  tulajdonítanak  a  Centum  és  Satem 
osztályozásnak olyan jelentőséget, mint régebben. Óva intenek attól is, hogy az 
úgynevezett  tanú-szavakkal  a  szokásos  játékot  űzzék  a  nyelvészek  és  vele 
bizonyítsák  az  "alapnyelvet"  beszélők  magas  műveltségét.  Ha  ugyanis  az 
indoeurópai  nyelvekben közösnek talált  szavakkal  szembeállítják  a  nem-közös 
szavakat. furcsa dolgok derülnek ki. A. B. Keith rámutatott arra, hogy ezzel a 
módszerrel állíthatjuk pl., hogy az indoeurópai alapnyelvet beszélők ismerték a 
vajat, de a tejet nem; tudták, mi a hó, de az esőről nem volt fogalmuk; tudták, 
hogy van lábuk, de azt nem, hogy kezük is van (230m 246).

Ha viszont  igaz,  hogy az indo-európai nyelvek kiindulópontjában erős  magyar 
nyelvi  befolyás észlelhető,  akkor az ún. ragozó nyelvek és az ún. nem ragozó 
(hanem hajlító) nyelvek között rokonság áll fenn. Akik angol nyelv mintegy 200 
gyakori  ragját  (  suffixeit  és  prefixeit)  számbaveszik  és  tekintettel  vannak  az 
aránylag  kis  létszámú  inflexióra,  logikusan  eljutottak  a  ragozó  ("turáni")  és 
hajlító ("indo-európai") nyelvek rokonságához. Several scholars believe that the 
Turanian (agglutinative) and indo-european (inflective) languages may ultimately 
prove to have a common origin, 232m 97 és olv. 232m 432 jzt 18. Ettől már csak 
egy lépést kell tenni, hogy a magyar ősforrás tényét felismerjék és a valóságot 
fedő szavakat használjanak terminológiájukban.

26)  Lukácsy  Kristóf  a  Kaspi-Oxus vidékéről  írja,  hogy  "az  egész  hajdan ARIA 
nevet viselt . . . Az örmények e földrészt általában Chus. a Chusok földje, keleti 
Chus és Chusdt Chorasan nevezetekkel illetik", 123m 216.

27) Herodotos: "A vándorló szkíták hajdanában ASIAban laktak, ahol Massageta 
népekkel  háborúskodtak,  ami  rájuk  nézve  balszerencsével  végződött.  Ezért 
odahagyták  lakóhelyeiket,  átkeltek  az  Araxesen  és  bementek  a  cimmerek 
országába" (94m i 291). A szkíták Európába költözését más tudósok is Kr. e. 800 
tájára teszik, 232m 36.
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28) Az Altai-hegységben talált emberi koponyák vizsgálatából kiderült. hogy ott 
és Nyugat-Szibériában a lakosság európai arcú volt, legalább is a Kr. e. 5. vagy 4. 
századig.  A  mongol-türki  típus  ott  csak  a  mondott  idő  után  jelent  meg  és 
változtatta tájat kevert lakosságú területté (155m 77) Lehetséges, hogy az Altai 
szkíták már idegen környezetben laktak.

29) SEKHETIU GES: Their territories were, referred to by the word SEKHET, 
meadow, or by the word WHAT which gave the Greek Oasis and the English 
oasis. 207m 124) - A Sziget hieroglif írásjelei rendszerint magukba foglalják a 
sziget  piktografikus  jelét.  -  A  What  természetesen  'víz',  csak  éppen  angol 
grafikával adja az egyiptomi magyar szót.

30) A hiong-nou (kiejtve: Hunnu) azonosítását a Kaspi- Oxus vidéki és európai 
hunokkal a 19. században határozottan elutasították; a hiong-nout akkoriban egy 
türk fajú és türk nyelvű népnek tekintették, a hunokat pedig finn-ugoroknak. A 
század  vége  felé  a  hunokban  finnugorok  helyett  türk  népet  kezdtek  látni, 
amelybe egy csomó finnugor elem vegyült (Vámbéry). Ma a hunok hiong-noukkal 
való kapcsolatait elvetik. mert ez utóbbiakban ó-török (prototürk) népet látnak. 
Legfeljebb  azt  engedik  meg,  hogy  a  hunokba  később  keleti  türk  elemek  is 
olvadtak be.

A hiong-noukkal való azonosítástól nemcsak kronológiai okok miatt tartózkodnak, 
hanem  azért  is  mert  a  hunok  történetében  politikai  és  közigazgatási 
szervezetében  semmi  olyan  vonást  nem  találtak  amely  a  hiong-  noukat 
Mongoliában jellemezte.  232m 364 sk.  Ugyanilyen értelemben szólt  1953-ban 
Hambis  (225m 20)  és  t966-ban  E.  D.  Phillips,  Les  nomades  de  la  steppe  c. 
munkájában. (Paris, 1966) a 113. lapon. A magyar Lukácsy mindezt száz évvel 
korábban részletesen kifejtette. 123m 127

31) Hi vero omnes communiter Scythae ET Hunni vocabantur, privatim autem 
secundum nationes, alii aliter ex patria cuique usita appellatione nominabantur: 
"Összefoglaló  névvel  mindezeket  szkítáknak  és  hunoknak  nevezik,  egyenkint 
azonban a nemzetségeket más és más névvel jelölik, a mindegyik LAKÓHELYE 
szerinti névvel'" (123m 130 jzt) - A Huni Hon név nagy régiségét, Egyiptomba 
visszanyúló történetét ismerve, azt is logikusnak találjuk, ha a örmény források 
már  Kr.  E.  331-  től  kezdve  rendszeresen  használják  amiből  Lukácsy  Kristóf 
nagyon helyesen azt következteti, hogy "Közép-Ázsia hunjai eme világrész őskori 
lakói". 123m 53, 113, 217. Azon sem csodálkozhatunk, ha Európában már a Kr. e. 
4. században hunokat emlegetnek, az AttiIa féle hunokat ezer évvel megelőzőleg, 
mint a Geffroy által  irt brit krónika is teszi.  Ott  olvassuk, hogy Brutus turóni 
(trójai) származású király utódai a hunok királyát megölték. 182m 157.

32) Procopius szerint: "A hunok közül egyedül ezeknek a bőre fehér, ezeknek az 
arca szabályos" (123m 51 sk, 62 és 232m 405. - A CI-Dari-Ta névvel kapcsolatban 
megjegyezhetjük,  hogy  annak  Dari  részlege  'folyó'  Jelentésű,  mint  ezekben  a 
nevekben ts: Sir Darja, Amu-Darja, Mohenjo-Daro, stb. (181m 11). V.ő. a magyar 
Daru-madár / vizi madár, Daru- Vár / Vízvár neveinket, utóbbi a Dráva mellett. 
Eszerint a Ci-Dari-Ta hunok értelme annyi, mint Sir- Darja mellett lakó emberek.
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33) ... but this conflict must not blind us to the fact that the inhabitants of both 
regions originally belonged to the same stock and remained closely affiliated as 
regards race and language. The Bactrians and Sogdians, like the Scythtans and 
the Sarmatians,  consisted essentially  of a mixture of the various white races. 
Like the Scythians and Sarmatians, they also spoke Iranian dialects, 232m 60.

34) The only indubitable fact which emerges is that the tribes of the entire plain 
all  spoke  the  same language,  in  much the  same way  that  many  present-day 
nomads  troughout  Asla  all  speak  the  Turki  dialect  of  Turkish.  The  Ianguage 
spoken  by  the  nomads  was  basically  an  Iranian  tongue,  155m  42.  Ma  már 
"véglegesen  megállapított  dolog"  hogy  a  szkíták  nyelve  az  árja  nyelvek 
csoportjába tartozott", 232m 43. Fajra nézve a szkíták többségükben árják voltak 
és csak egy kisebbség lehetett közöttük "más" (kus) fajtájú, - véli 232m 461 sk.

35)  Obsession  with  horses  that  is  so  prominent  among  the  bronzes  from 
Lauristan írja 226m 227.

36) Az írásjelek magyarázata: az állat szeme AR, a nyakára írt vonás aN, vagyis a 
szó Arany. A következő, lefelé nyúló hosszabb jel, a tetejébe beépített R hanggal 
éR.SZ, az ékjel éK, utána a T jól ismert jele, együtt eRSZéKeT, azaz érceket. A 
karika EL, utána Ö, majd kétszer az SZ, SZ.-ek, együtt Előássák. Az utolsó négy 
jel  aP-OL-éN-eK Abból  élnek.  Együtt  az oroszlánnal:  'Magyarok arany érceket 
előássák, abból élnek'.

37) A hódító makedón király trónneve, mint már mások is gyanították, magyar 
értelmű  név.  Összetevő  elemeit  így  emeljük  ki:  ALEK-SAND-ER  s  benne  a 
királyokra alkalmazni szokott  régi címet látjuk: ''EIők Szent Ura',  ami az Elő- 
Isten rokon-kifejezése. E cím mindkét eleme fennmaradt s keresztnévként máig 
is használatos: Elek és Sándor. - Egy ókori Sándor ('Szent Úr') nevű királyról is 
lesz  majd  szó  később,  akit  az  asszírok  öltek  meg  egyik  nyugati  hadjáratuk 
alkalmával. - A régi magyar trónnevek idegen királyok által való használata az 
egyik legjobb bizonyíték arra, hogy milyen óriást tekintélye volt akkor a magyar 
nyelvnek az óhazában és Európában egyaránt még a Kr. e. I. évezred végén is és 
annak hatása alól egyetlen ókori nép sem tudta magát kivonni.

38)  Egyesek  a  Mithra-Dates  nevet  a  latin  Deo-Datus  (Isten  Adta)  módjára  a 
latinból  gondolják  eredeztethetni.  Lehet,  hogy  latin  szempontból  ilyen 
magyarázat javasolható, de kézenfekvőbb a névben régibb, magyar értelmet látni 
és  egyiptomi  -  mezopotámiai  eredetet  vallani,  ahol  a  Tudó,  Tudás,  Tanult  és 
hasonló nevek régóta forgalomban voltak, pl. Tudómása, Tudóméne, Tanult Mén. 
A latin eredet ellen szól az is, hogy ugyanezt a nevet görög tudósok is szívesen 
használták: Hero-Dotos, Thuky-Dides. Hát az ő nevükbe is a latinból jött volna a 
"tudós" részleg?! - A Mithra szót azonosítani szokták a Nap különféle neveivel: a 
görög Héliosz és a babiloni Szemes (Shamash) nevével, 92m 113.

39) Ugyanabban az időben, amikor Arszakes kiszakította a Seleucida-dinasztia 
kezéből a Kaspi-tó alatti tartományokat és megalapította a maga Parthi országát, 
az Indus völgyében élő kus-maradványok létrehozták a Maúria-dinasztia alatt (Kr. 
e. 325-Kr. e, 184) a maguk nagy országát. Az országalapító Maúr trónneve itt 
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Chand-Ra-Gupta volt, amely a kemény hangok sugalmazása alapján a "Szent Úr 
Kapta" nevet Idézi. Elvégre Alexander (Élők Szent Ura) korában vagyunk.

40)  Im  Gegensatz  zu  den  arsakischen  Fürsten  hatte  nämlich  Ardaschir  von 
Anfang an ein festes Ziel, das auch von seinen Nachfolgern bis zum Ende der 
sasanischen Herrschaft nicht ausser Acht gelassen wurde: die Wiederherstellung 
des achämenischen "Weltreiches". 92m 124.

41) Tóth Tibor dr. a Történettudományi Múzeum embertani tárának vezetője s 
tanulmányát a Győrben megjelenő "Kisalföld" c. lap 1971 június 16-i számában 
tette  közzé.  A tanulmány következtetéseiből  szaggatottan idéztük,  köszönettel 
emlékezve  meg  U.  J.  (Bp)  szíves  értesítéséről.  -  Hasonló  értelemben  szólt 
korábban  Bendefy  László.  Szerinte:  "A  régészeti  leletekből,  néprajzi 
kutatásainkból elénk csillanó valóság az, hogy a mai magyarság valóban sokat 
örökölt  az egykori  szkíta-  hun-avar kultúrkör kincseiből.  Ezért  a magyarságot 
igen sok szál fűzi össze a távolibb Kelettel, nevezetesen: Belső-Ázsiával" (261m 
42).

42)  E  munka  folyamán  többször  hivatkoztunk  Lukácsy  Kristóf  helyes 
megállapításaira és most is megemlítjük, hogy a magyar nép és magyar nyelv ő 
szerinte is árja nép és árja nyelv, amelyhez kus eredetű részlegek csatlakoztak 
figyelemre méltó mértékben. Lukácsy azonban a két népelem arányát még nem 
tudta helyesen bemérni, mert nem terjesztette ki vizsgálatait sem a Régi Keletre, 
sem  az  Indus  és  Oxus  vidékére,  hanem  csak  az  örmény  területre.  Mivel  a 
"Magyar"  nevet  ennek  következtében  nem  tudta  megtalálni  a  Kr.  e. 
évezredekben, azt hitte, hogy "a magyarak legrégibb neve a Chus" (123m 85 sk, 
7. 207). Hozzátette azonban: "Azt nem lehet tudni természetesen, miképpen és 
hogyan jutottak a magyarok a keletiektől  ránk ruházott  Chus névhez".  (123m 
177). Őreá is vonatkozik tehát saját ítélete: "A magyar faj különböző törzsökeit 
jellemző arc-  és hajszín különbség .  .  .  a régi  írók figyelmét nagy mértékben 
magára vonta. de amelyet megfejteni képesek nem voltak" (123m 149 sk).

43)  Az  elveszett  keleti  magyar  törzsek  leszármazóival  a  rokonsági  tudat 
rendszeres ápolását Magyarországon a Turáni Társaság (1910) kezdeményezte. 
Azt a hatalmas erkölcsi erőt azonban, amit ebből a rokonságból meríthetnénk, 
még nem tudtuk elővarázsolni,  sem megfelelően kamatoztatni.  Annyi  azonban 
már mégis  világosnak látszik,  hogy a magyarsággal  kapcsolatban elterjesztett 
hiedelem, amely szerint "testvértelen" nép lennénk, mint a tényekkel ellenkező 
állítást  végleg  el  kell  ejtenünk.  Hiszen  senkinek  sincs  annyi  rokona  széles  e 
világon, se a fehér se a fekete vonalon, mint éppen a magyarnak. De hát ezt a 
rokonságot a finnugor hittel jó mélyre elástuk.

Az idézett munkák jegyzéke

A  szerzők  neve  előtt  álló  szám  az  illető  munka  rövidített  megnevezése.  A 
jegyzetekben az utalásokat ezekkel a mutatószámokkal adjuk. Például: 5m 72 az 
ötödik szám alatt megnevezett munka 72. lapját jelenti; 129m IV. 76 sk az idézett 
munka negyedik kötetere utal. a 76. és következő oldalra.

1m. ADAM Kari: The Christ of faith. The christology of the Church. New York. 
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