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KARÁCSONYI   SZÓZAT
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökéhöz.

A Betlehemi Istenember hitmalasztja boldogítsa
Méltóságod lelki-ismeretét  Karácsony szent ünnepekjén.

E szent ünnepeken magába térve rántsa ki az
igaztalan Haragnak méregfullánkját ősszittya lelkéből:
mert Haragja bizton szenvedélyt és szenvedést okoz
testében, mi osztán halhatatlan szelleme világát elkár-
hoztathatná.

Akkor pedig Akadémiánk hajója a Tudomány ten-
gerén delejvesztett iránytűjével Magyar anyarévbe nem
köthetne majd ki, Millenniumig el is sülyedhetne: mert
immáron Finn-Tatár zátonyra került.

Megmentő „Szittya tanács“-omat fogadja meg nyilván
annyi   jóakarattal, a mennyivel az lelkemből   fakadozott.

*

Ugyanis ámbátor Elnökségének első napjától vagyon
tudomása arról, — — emlékezzék csak az alkalomra
vissza, mikor Isten-Küldötte gyanánt üdvözölt! — —
hogy a magyar tudománynak van-van-van nemeurópai
eredetű ősirásokhoz köze: mindannak daczára 4 mond
négy esztendő óta finntatár tanulmányok és modern for-
ditgatások miatt a M. T, A. munkatervébe és költség-
vetésébe sem a honi ősirásokat, sem az assyrologiát sem
az ágyptologiát nem vétette föl!

Azomba igénytelen személyemet, ki a magyar tu-
domány eredeteért mindent, mi halandó előtt kedves,
áldozatul meghoztam, négy álló esztendeig koldusbotra
mitöbb az ágasvári medvebarlangbeli remeteségre kár-
hoztatta; most pediglen Nemzetiségi Vállalatomat szen-
vedélyes   személyeskedése   által   tönkszélire juttatta. Mi-
csoda? — Pörlekedő akaratosságával megengedhetné
Hamvazószerdán közzétennem a tárgyilagos bizonyítékokat?
De szabaditson legalább a kiszenvedett kínaimra vissza-
emlékezéstől meg.

Bezzeg keservesen eshetik a Közügynek személy-
válogatását észrevennie: hogy magyar tudós serege élén



2

az ŐSIDICSTELENSÉG zászlaját fennen lobogtatják finn-
tatár szellemű JOANNOVICS — Volf a nyelvészeti osztály-
ban, PAUER-Pauler a történelmi osztályban, belső titkos
tanácsosai; kik máskülönben pogány Saulként fertőztetik
azt a széket, mely halhatatlansággal csak megkeresztelt
PÁLt ihlethet meg . . .

Bezzeg keservesen eshetik a Közügynek személy-
válogatását észre vennie: hogy példának okáért a törté-
nelmi osztály zászlajával éppen azt a Halandót járatja
a M. T. A.-ban elől, ki megbélyegzetten hordozza nem-
csak a magyartalanság, hanem a rásült tudománytalanság
hírnevét is.

Háháj! mikor Méltóságod nyilván elnéző kegyel-
mesnek látszik szittyakorbácsot kierdemült egyikmásik
pajtása iránt: akkor alattomban égbekiáltó kegyetlen a
M. T. Közügy iránt.

Hírnévnél pedig egyebet is balul forgat ám a sors
koczkáján. . .

Gondolkozzék csak kissé Elnök létére a magasztos
czélról a nagykorúsítandó Magyar Tudomány FÜGGET-
LENSÉGéröl 5 osztán vegye rózanúl figyelembe négyévig
elhangzott kiáltozásomat: miszerint a Magyar Tudomány
fejlődésének kikeletjén nélkülözhetetlenül szükségünk
van a szellemi erőátvitel természetes anyagára, arra a
felvirágoztató - gyümölcsérlelő édes anyatejre, minek
gyökérnevezete „Szittyairodalmi örökösödés."

Kislelküen tagadja le no, hogy négy esztendőn.J
által mindhiába esedeztem — rimánkodtam — fenyege-
tődztem Méltóságodnál kihallgatásért tudatával annak az
igazságnak, miszerint olyan dúsgazdag tudományos örök-
ség vár ősirásokban nemzetiségünkre: holyan Rócsild
mesés vagyona a napszámoséhoz képest. Nocsak olvassa
ezt elemezve még vagy százszor át: miglen felfoghatja
éberen, mit hasonlatban magyarán kimondottam.

NEMZETISÉGÜNK ELVEINEK, HÍRNEVÉNEK,
meg ősirodalmának tantételekkel megvédelmezése után
immár nyilvános jogon felelőségre vonhatom finntatár
eredetünkkel negédesen szélhámoskodott Méltóságodat:
hajlandó á jóvátenni Elnöki négy éves mulasztását azáltal,
hogy Millenniumig megsegítend nemzetiségünk ősiro-
dalmi örökségét birtokba vennem: h a j l a n d ó     á?

Egyébiránt eleve biztosítom Millenniumra szóló ku-
darcz miatt a felelőség megint Méltóságodé lesz elodáz-
hatatlanúl: ha közügyért lelkes jóakaratomat kényesen
visszataszítva Millenniumig számlált nehányszáz nap alatt
a szakértő Legszegényebb Magyar nélkül óhajtozna valakit
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bolyongtatni ősi dicsőségünk nyelvtudományi világában
szerte. Kísérletezésre letellett az idő . . . elpocsékolta-
tott sok közvagyon ... megszakadt keservben ah! —
annyi Hűkebel ......................

Node bármelyik elhatározásánál mindenesetre vegye
szórul-szóra tudomásul Akadémiánk alapitójának, a Leg-
nagyobb Magyarnak, józan Ítéletét:

„Ki MAGYAR NYELVÜNK kifej lését, gyarapo-
dását, gazdagulását hátráltatni akarja: egyenesen a hon
legbecsesebb javát gátolja; s akép mint sértője s ellen-
sége nemzetiségünknek, nem dicséretre, hanem
b . ü . n . t . e . t . é . s . r . e  — á..t..o..k-
. . r . . a M . . . É . . . L .  . . T .  . . Ó!! !  "

*

Méltóságod ------------------közügyünk szerelmére --------------------    vessen
valahára a tudákos vakbuzgóságnak véget meggyőződvén a
finntatár elméletek gyümölcséből, hogy M. T. A.-hoz
sehogy sem illik c s i n á l t  történelmet meg f a r a g o t t
nyelvészetet — — köpedelemre méltót — — dédel-
g e t n i e.

Aztán fogadja a IV. Parancs ájtatos előimádkozásá-
val e karácsonyi szózatomat; és tantételeimből győződjön
meg, hogy bölcsen tudom is, szentül akarom is nem-
zetiségünk   balsorsát jobbrafordítani.

Végre békeföltételül ajánlom »express« támogassa
az alapszabályok 2. §. meg 8. §. értelmében legalább
annyi rész-véttel Nemzetiségi Vállalatomat: a mennyi
részvéttel támogatta volt Akadémiánk Regulyét meg
Vámbéryét.

Egyidejűleg nemzetnevelői szeretettel mellékelt
„Nemzetiségünk Keresztlevelééből olvasgassa át a néhai
finntatár elmélet által legyalázott ŐSI DICSŐSÉGÜNK
zászlajának   diadalmas újévi   beköszöntőjét:

„ÜDV! — Nemzetiségünk Hírnevére — ÜDV!
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Nemzetiségünk Sarktantétele.
Képletben ez:

Magyar = Magy+Ar.
Szóval így bangzik:

Magyar az emberiségnek legértelmesebb és 
legvitézebb ősnemzete.

Feledékenységbe merült eredetünknek meg ősi dicsőségünknek 
leghitelesebb   keresztlevele nemzeti  keresztnevünk meg nem-

zeti emlékezetünk.

I. NEMZETI KERESZTNEVÜNK.
Ezredév előtt a görög és latin műveltségű tudósok

eléggé ismerték édes hazánk földjét és népét: ámde
ezredév előtt a görög — latin irodalom Európa szivében
se Hungar — se Ugor — se Türk, annál kevésbé Ma-
gyar keresztnevet egyetlenegyszer sem említ.

Árpád kortársa, Regino püspök, latin vallomása ez:
»Kr. u. 889. évben az Ungar nemzet, kinek azelőtt sohasem

lehetett hirét hallani, odahagyta Scythia tájait.

Ezredéve ősi örökségül hozta ázsiai Scythiából
Árpád nemzete Európába magával a Magyar-Hungar-
Ugor-Turk neveket.

Ezekből a nemzeti keresztnév, miként azt anya-
nyelvén Jász-Kún-Palócz-Székely-Csángó egyaránt han-
goztatja, a MAGYAR.

Már ezredéve Atelközben járt Ibn Dusztah arabs 
iró, aztán XIV. században Benaketi Szulejman Dávid, 
gyé hangzónak az élő török-nyelvidom dsés selypítésével 
Madsar néven ösmeré  Árpád nemzetét.

Vegyük hozzá Bíborbanszületett Konstantin császár-
iró ezredéves tanúságát; ki gyé hangzónak görögös sely-
pítésével valamiképen a Lengyelt Lendzenin, azonképen
keresztnevünket Madzar kiejtéssel megörökítette.

Mikből hiteles egyrészről az eredeti szótest ez öt 
betűs hangzása „MAGYAR“; másrészről az irodalom-
ban Magyor, Magyer, Mogyer . . . féle változatos név-
jegyeknek vagy téves megfigyelés vagy fonák szónyo-
mozás miatt hibás izelése.
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Máskülönben nemzetünk keresztnevének deákje-
gyekkel leirásában szerfölött jellemző a gé betű termé-
szetellenes használata dé rovására.

Ennek oka az, hogy eredetileg görögben, azután a
classicus, majd a keresztény latinságban gi betűpár ki-
vétel nélkül mindétig gyesen olvastatott.

Aztánhogy a gyé mássalhangzónak Írásmódját gi be-
tűkkel latinnyelv révén Szent István korában átörököltük:
azóta a természetellenes Írásmódnak történelmi jogát
éppen a „Magiar" névjegy tette sérthetetlenné.

Teszem a XIII. századbeli Halotti Beszédben kegilmet
gimilcetul található; mely szóknak gyes olvasását refor-
matio korban nyelvtani szabályként tanította Erdősi
János meg Csipkés György.

Máskülönben hol a józaneszű Magyar, ki elhigyje,
hogy hegyelem és gyümölcs és Magyar szók anyanyel-
vünkön valaha gével hangzottak volna? .   . . ,

Minélfogva irodalmunkban Magiar,1 Magár,2 Magár,3
Magyar4 helyesírási% formák divatoztak oly általánosan,
hogy reformatió korban cseh-lengyel befolyás alatt még
a morva Comeniusnál, ki pedig hazai oktatásügyünk
világhírű reformátora volt, kivételesen sem találkozhatni
a Szlávok közt általánosan divatozó „Mad'ar“ természet'
szerű írásformára.

Eszerint „Magyar“ hangzású nemzeti keresztnevünk
eredeti névjegye történelmi jogú görög-latin helyes*
írással „Magiar“, holott természetszerű szláv helyesírással
lenne „Mad'ar“.

1.a) MAGI.
Mind kiejtés, mind helyesírás oktat rá, hogy nem-

zeti keresztnevünk kéttagú szó: tehát eredetileg pát*OS
gyökerű

Node görög-latin írók irodalmi emlékszet óta MAGI
néven tudományban és erényben előljáró bölcs szerzetet
ismertek: kik Mágia szó értelmében, amint azt Lenor-
mant a kitűnő assyrolog szinte tanítja, szertartásos bü-
vészettel és tanácsadó jóslatokkal foglalkoztak 5 kik Magi-
ter   szó   értelmében   tanítók   voltak, kik Magistratus szó

1 Magiar: Virginia Codexban, Debreczeni Codexban, Régi Magyar
Nyelvemlékek II. 21.

2Magar: Döbrentei Codexban, Bécsi Codexban, Tihanyi Co-
dexban.

3Magar: Anonymusnál Moger, Margit legendában Mager.
                4Magyar: Jordánszky Codexban, Érsekújvári Codexban.
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értelmében tisztviselők, Mágnás szó értelmében főrendek
gyanánt szerepeltek.

E bölcs MAGIok — egyházi és világi írók össz-
hangzó tanúsága mellett — kiváltképen a dolgok lénye-
gének megismerésére fordították figyelmüket. Hermippus
Aristoteles és Eudoxus egyházíró szerint bölcsészetük va-
amennyi felekezetiség között legeredetibb és legüdvö-
ebb volt. Annyira tisztelték az igazat, hogy hazudni a
egnagyobb gyalázatnak tartották. Annyira kegyes lel-
kűek valának, hogy élőlényt meg nem öltek, kivéve az
Tlstennek áldozottat.

Erre nézve a görög történetírás atyja, Kr. e. V.
században élt Herodot, tanitja, hogy a Médok következő
6 néptörzsből állottak latin többes vonzattal írva: Busae,
Paretaki, Struchati; Arizanti, Budae, Magi.

A Magi jegyű, de többesben Magyi egyesben ^Magy
shangzásu méd néptörzs jellemzésére Herodot elmondja:
hogy Astyages méd király nem tudva mitévő legyen feltalált
unokájával, a tíz éves CyrussaL kiről álom alapján meg-
jósoltatott, hogy egykoron megfosztandja nagyatyját
trónjától, tanácsba hívta a Magyokat.

A Magyok nyilatkozata jellemző: „Érdekünkben
áll, oh királyunk, hogy uralmad fennálljon: mert ha
e gyermek, ki Perzsa, kerülne helyedbe uralomra, mink
Szintén, kik Médok vagyunk, a Perzsák szolgáivá leszünk és
ez idegenek előtt nem lenne becsületünk. Holott a Te
uralmad alatt, — veled egy nemzetségüek lévén, — nem-
csak uralkodunk veled, hanem nagy tiszteletben is ré-
szesülünk általad“.

Ez uralkodó méd néptörzs MAGI tulajdonneve be-
türől-betüre összeülik kiejtésben és helyesírásban is nem-
zeti keresztnevünk MAGIar szótestének első tagjával
azonfelül tökéletesen összeülik BÖLCSet kifejező eszmé-
jével: merthisz történelmileg Theophylactos történetíró
Árpád nemzetének őseiről   hirdeti:

»Vannak PAPjaik, kiket JÓSLÓ tehetségüeknek tartanak.
Továbbá Anonymus ázsiai őseinket így jellemzi:

»Szittya nép volt a l e g b ö l c s e b b  és nemeslelkű, ki földet
nem mivelt és bűn alig találtatott közöttük*.

Megosztán nyelvészeti köztudomás szerint Magyarázni
szó azonos jelentésű Értelmezni szóval. Miből következik
az egyenlet:    MAGI = BÖLCS.
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1. b) MAD'
Ugyancsak Méd eredethöz vezet a természetjogú

helyesírásnak Mad' névjegye is.
Nevezetesen a latinos Méd tulajdonnév Herodotnál

Madaí betűkkel fordul elő.
Ennek eredetiségét hitelesíti az assyr irodalom

Mada jegyképe; mely Méd népnevet, egyszersmin
országnevet is jelent; minek perzsa kiejtése Niebuhr
Mark állitása szerint Madya, szláv helyesírással Mady.
Lenormant szerint  apokopeval  Mad; kiejtve  tehát Mady.

Ezt a kiejtést támogatja Herodotnak adata, miszerint
633. Kr e. Mediában huszonnyolcz évig uralkodott Mady
nevű jász király.

Nemzetünk Méd eredetűségére befoly Herodotnak
az a határozottan kinyilatkoztatott, sőt ismételt tanúsága,
hogy már az ő korában — Kr. e. V. században — a
Kárpátoktól   Velenczéig   terjedő   föld   Méd   gyarmat volt.

Mit Peutinger-féle IV. táblán Pannoniában található
MEDIA tartomány és latin Jirók különösen a Jász nép-
pel igazolnak. (Méd-Szittya.)

Ugyanis a Tiszavidéki Jászok Tacitus idejében,
mikoron még Európa a Hunnok hirét alig hallotta, ki-
tűnő huszárok gyanánt szerepeltek olykor a szövet-
séges római gyalogság mellett, máskor Mark Aurél római
császár ellen. — Majdmeg Ammian Marcelin szerint
359. K. u., tehát még mindig a Hunnkor előtt, szintén
egy jászsági-fi rugdalta meg „Marha-Marha“ káromko-
dással a római császár székét.

Tovább lánczolgatva az eszmét: a Jász név, mely
latinnyelvű nemzeti okleveleinkben Jasson JASON
névjegyekkel váltakozva fordul elő,*) földrajzi meg
nyelvészeti meg történelmi emlékezettel lüződik a Mó-
dokhoz.

Tudniillik földrajzi tény, hogy manap hazánkjegész
területén Jászság a legtisztább magva nemzetünknek:
hol csaknem telibe 99 perczent a Magyarság. Emlékezet
szerint pedig egész Hunnkorig Jász népek rajzottak
Pannoniától   folyton-folyvást   a Fekete-Tenger mellékén

*) Róbert Károly királyunk 1323. privilégiumában a Jászok neve
» j a s s o n e s fideles nostri«.

Zsigmond királyunk 1393. levelében a Jászok neve: »Inter
Philisteos seu J a s s o nes notros«.

Zsigmond királyunk 1425. privilégiumában a Jászok neve:
»Capitaneorum Philisteorum seu J a s s o n um«.
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át Kaukazig. Mit állongálok? Kaukazon túlnan Médiának
a Pártos uralom bukásáig dicső székvárosa Ag-batana
Jason-hegy tövében épült; benne a Magyok, körülötte a
Jasontól eredettAbarok éltek Plinius határozott nyilat-
kozata szerint. A görög történetírás atyjának emlékezete
pedig a Szittya Abarral végződik, ki a nyilazásnak tanitó
mestere tehát vitézlő Jász volt.

Hol a történelmi adatok megszűnnek: ott a nyel-
vészet még világít. Hogyan is hívják a görög-latinok
saját nyelvükön az íjászt? Sagittarius. És a nyilat? Sagitta.

Node Herodot nem volt magyar; idegen létére
honfitársainak nyelvébe régente lefordított Scytha szóval
nevezte kivált a Vendégszerető — Tenger melléki Jászokat;
hagyományos emlékezettel okadatolván, hogy Scytha
szó a Sagitta szóbul A betű kiküszöbölésével képződött.
Különösen pedig a világtörténelmi szerepű szittyatörzsek
görög íróknál Saka—Daha—Massageta nevüek. Ezek kö-
zül először a Saka nevű Szittyák Menander keresztlevele
nyomán azonosak Árpád nemzetének őseivel; másodszor
a Daha nevezetű Szittyák Daciában máig testestül—lel-
kestül élnek Székely név alatt; harmadszor a Massageta
nevezetű Szittyák azaz Atilla hires Hun nemzete, maig-
lan Nógrád—Heves—Gömör—Borsod—Jász vármegyék-
ben testestül—lelkestül szunnyadozik.

A Jászkor legvégső nyoma a legislegelső MAGyAR
királyatyjának, Nimród Babyloni királynak és utódainak
czímében olvasható „Ungal Kar-Dunijas“ holott (Lenor-
mant értelmezése szerint 1 és r betücsere szóvégin gya-
kori lévén: Ungal=Ungar) az Akkád nyelvben Ungal—
KIRÁLY. Kar-Dunijas-Babylon. Mi nek megértéséhöz
tudnivaló: először hogy Babilont az elegnagy tekintélyű
Solinus határozottan a J á s zok városának nevezi. (Caput
XII.); arabs írók pedig a M a g y a r  névjegyével M—
S—R. írják; másodszor Kar-Dunijas a babyloni királyok
czimében Akkád névvel váltakozva fordul elő; harmad-
szor Herodot szerint Istennek meg Boristen folyó leányá-
nak unokájától származnak a Jászok, kiknek nemzete Akkád-
nak is neveztetett: azonfelül az emberiség legősibb nem-
zetének tartatott. Miből megérthető a Magyar nemzetnek
Szittya=Jász Családneve.

E földrajzi és nyelvészeti tényekkel öszhangzó a
történelmi emlékezet, miszerint világtörténetírók egy-
hangúlag, különösen pedig Strabo földrajzíró, MEDEAtól
származtatják a Médokat  attól az amazon Medeától ki
az aranygyapjas vitézzel   (az Argonauták szellemes    for-
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dítója mondhatná: Jászsági díszruhás huszárral), JASONnal
Európában is megfordult körülbelül 2000 esztendővel Kr. e.

Ez a Medea varázsló, bűvész, méregkeverő és gyógy-
tudományáról emlékezetes amazon annyira, hogy a gö-
röglatin Medeo igébe, az ismeretes Medicus és Medi-
cina főnevekbe, az orvoslás és gyógyitás eszméje lett be-
magolva.

Ezt igazolja a Médnak örményneve Mar, mi Kigyó
eszmét fejez ki; megosztán a Perseus levágta Medusafő,
kinek hajszálai kigyók valának.

Márpegy Kigyó hajdanában a Méd királycsaládnak
és Médiának; viszont mostanában is a gyógyászatnak
jelképe. Ágyptomi hieroglyph írásban Kígyó jelkép Ki-
rálynak olvastatik.

Lám e szóhagyományt igazolják Rawlinson angol-
iskoláján kivül kiváltkép a franczia Oppertnak és Lenor-
mantnak ősirás tanulmányai: úgyhogy Babylon a méd-
szittya közművelődésnek csak tanítványa lévén a Herodot
által úgynevezett Assyr Írásmód határozottan bebizo-
nyítva médszittya találmány.

Bizonyos tehát, hogy Méd eredetileg MAD' hangzású
szóhoz tudományos értelmiség fűződik: mi összeülik Ma-
gyar nevünk Médiabeli  Bölcs eszméjével.
  Így tehát   MAGI és MAD' különböző helyesírású,
de azonos hangzású szókban nyelvészeti elemzéssel meg-
ismertük a MAGYar névnek MAGy=BÖLCS gyökerét.

M A G O G.
E nyelvészeti elemzés világot vet történelmi ha-

gyományunkra.
Ugyanis legrégibb latin krónikásunk, Béla király

névtelen jegyzője, a Magyart MAGOG szittya királylyal
hozza összeköttetésbe ekképen:

„Scythiának első királya volt MAGOG, Jáfetnak fia;
és Magog király népe neveztetett MAGYarnak; mely
királynak magvából származott a leghíresebb és legha-
talmasabb király — ATTILA,“ kinek székhelye Tiszavi-
déken a Jászságban volt. — »Kr. sz. 818-adik esz-
tendejében Ugek hosszú idő után Magog király nemzet-
ségéből legjelesebb vezére vala Scythiának“; kinek fia
lett Álmos, Árpádnak atyja.

Magog latinírású történelmi név a Bölcset jelentő
Mag1 gyökszót   leírva    oly hűen    tükrözteti   vissza, mint

1) Magy: Müncheni Godexban meg Cornides Codexban Magos
adja vissza magyarosítva a latin Mágus szót.
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Magár2 névjegyben codexaink; kiváltha figyelembe vesz-
szük, hogy a gyét dsésen selypitő Perzsák — például
felhozom Ibn Haukalt — Madsuds szóval hangoztatják
vissza Magogot.

Aztánhogy MAGOG királynak egyszersmind Bölcs-
MAGynak kellett lennie: az örökségként még Üdvözí-
tőnk korából a Pártos történelemben is bizonyos; Mé-
doknál szintén bölcs Magyok nemzetségéből származott a
király.

Továbbá, hogy Magog Scythiája magában foglalta
Médiát, miről Herodot tanitja, hogy Taurus hegylancztól
északnak terjedt: igazolja Vespasian korában élt Josep-
hus F 1 a v i u s „Zsidó régiségei“-ben.

„Jáfetnak — NOE fiának — hét fia született. Ezek
pedig    Ázsiában    azt   a   földet birták, njefyj a Taurus és

Aman  hegységtől kezdődvén Don folyóig terjedett;  szállásul
foglalván el a sorstúl neki adott földet, melyen előtte
senki más nem lakott. Magog vezette a Magogoknak
telepitvényét, kiket a Görögök Szittyáknak neveznek.“

Végre Ezékiel próféta MAGOG földét GOG néppel
együttesen említi; utána pedig több irónál Magog mellé
párosul Gog ott, hol örmény és európai irók Avarokat
és Hunnokat emlitenek. A velenczei Marc Paul Gogot
határozottan Ungnak hirdeti; ellenben sinai krónikák az
Abart emlegetik Geugen név alatt.

E párosságnak megérthetésére tudnivaló, miszerint
a 150 mfdnyi Kaukaz-hegylánczon két átjáró van, se több
se kevesebb kettőnél; egyike a hegyláncz kezdeténél a
Kaspi-tenger marton Derbent-vár a GOG, minek neve
örménykorban Hunoracerta (= magyarul Hunorvár);
másik a hegyláncz közepén a hegyszoros fölött uralkodó
vár Bochartus szerint Magogé római—korban Comania,
melynek romjait Déchy földrajztudósunk Magyarvár né-
ven hallott emliteni. Ennek közelében még századunk
elején Klaproth tudós feltalált Guda-Magyarokat, mint
kaukazi őseredetünk kiirthatatlan emlékezetű gyökér-
szálait.

Ezekből egyrészt bizonyos lévén, hogy Hunnak meg
Abarnak közös Szittya eredetét és nevét fejezi ki GOG
szó e Magogban, mint Szittya királyban; másrészt bizo-
nyos lévén, hogy uralkodó Bölcs királyt kifejező Magy
s7-ó gyökeredzik Magogban: nyelvészet bizonyítja a tör-
ténelmi hagyomány igazát, miszerint Magog valóban
Jászaink bölcs királya volt Mediában vízözön után.

1) Magyar: Anonymusnál Moger. Margit Legendában Magrer.
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2. AR.
Valamint Media az uralkodó MAGy nemzettörzs

őshazája: úgy Ária szintén az uralkodó Ar nemzettörzs
őshazája. Egyfelől Ária országnév, hajdanta nagy
Scythia, ma Turan. Chorenei örményíró nagytekintélyű
földrajzában meg Mechitar is Kusdi-Korazám néven hívja
ép úgy mint Ely.maist. Fekszik Hindu-KÚS hegység és
Kaspi tenger között. Ősi fővárosa Balk, mely különböző
népnél Bal Balam Baktra Zariasp nevet viselt; hol Zoro-
aster-nak, tudományos irodalom alapitójának és Szittya
királynak, valamint utódainak az Abar népvándor-
lásig székhelye létezett; honnan Balambér, a Hunn-nép-
vándorlás vezére eredt s hovávaló volt Atillának és Csa-
bának felesége. A dicsőségben Rómával méltán össze-
hasonlítható Balk, keleties jelzővel „a városok anyja“,
ma mérföldekre terjedő romokban hever. E romok között
keresendő a Rohonczi-Codex Írásának párja.

Másfelől AR szógyök népnevet jelent és örmény
meg zend nyelven vitéz — HŐS — eszméjét fejezi ki. Ez
eszmének felsőbbrendű fokozata a KIRÁLYt jelentő Ungar
szó akkád nyelven; KIRALYt jelentő Hungarszóa Kurdok-
nál; francziában HongROIs szintén érezteti a Királyt; KI-
RALYt jelentő Sak-a szó a Perzsáknál Többesragu ARes
népbenpedig Görögöka VITÉZSÉG eszményét megtestesülve
látták és képzelték: ezért a Görögök hadistenének neve
ARes. Azaz legfelsőbb rendű fokozatban GÖRÖGÖK HAD-
ISTENÉNEK NEVE ARes. A Hadisten nevének rokoni-
tására AR szó gyökeredzik a latin ARCUS = íj ARma —
fegyver ARmadia = hadsereg szókban. AR gyökszóval
okolható meg tehát a Magyarnak ..Jász“ eredete és
„vitézlő“ czime és „királyi“ díszruhája és huszáros ..had-
isteni“  természete.

Egyébiránt AR népnév legközelebbi emlékére reá-
akadunk a székelyjegyü irományokban, miket Somogyi
Antal „Régi Magyar Énekek“ czímmel kiadatott. Ebben
mindjárt az első költemény részletei:

»Árokását megvégzette Balk abar a kátár
Önt árokba venereket;  kát: te hatalmas ár
Kus! kit nemzett Kam üs apánk; nézd ömi áradból
Elküáradt sokas iad maron e földre fol.

Az AR nemzet havasoknak Sur tövében üle;
De onnan el-szétárada, sokfelé hímüle;
Mig Korazám földirül az Indóson kelene
Egyik része, kinek hódul a barnaság fele.*
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Utána következő költeményben pedig olvasható:

»E fiú lesz Kas, kibűl nagy nép árad.
Hogyis lőtt: mert hét fia lőtt 'Evilat jó földin.
Heted volt AR kitűl er AR ia.«

ARÍ többesszámú népnév második emlékére ráaka-
dunk örmény iratokban, különösen Chorenei—Faustus—
Mechitar müveiben; mindezek, teljes tudatával a tárgyi-
lagos meggyőződésnek AR népet az Ótestamentomi Kus
ivadéka gyanánt hirdetik; Kusita királyaikat pedig Arsak
néven emlegetik; Arsakida királycsalád pedig még a
Pártos-kor után is dicsőén szerepelt Áriában, holott a
Pártos korban egyik királyi székhelye volt a mai Kusis-
tanban (= Elam) fekvő Susa=-Ctesiphon=Kús nevű vá-
rosban, Choaspes folyó mellett a Perzsa-öböl közelében.
Innen   származik   K.unság czimerébe az oroszlán.

Harmadikul a Perzsák szentirásában — Zendaves-
tában — az ARÍ népek annyival inkább ismeretesek: mert
az AR tulajdonnevén Szittya-nép volt tulajdonosa az Avesta
eredeti nyelvének, a zend nyelvnek,   „a hősök nyelvének'1,
melyen a bölcs Zoroaster írta müveit; miről Anquetil
du Perron jeles tanulmányai kiderítették, hogy a
zend nemzetiség eredeti hazája Media, mely Vendidadban
Ariana-Vaeja néven az első és legjobb ország gyanánt
szerepel. Egyrészröi Zend szó Plinius meg Strabo nyilat-
kozata értelmében Szittyával helyettesíthető; aztán állí-
tólagos „Commentar“ eszméjével „Magyart“ fejez ki.
Mindezekből megérthető a szóképlet: Ar=VÍtéz.

MagyAr.

Assyr irodalom tanúskodása szerint a vitéz AR
soksok népnek és tartománynak képzője lett.

Ugyanis a legjelesebb assyrolognak, Oppert Gyulá-
nak, szabálya szerint arra képző által országnévből nép-
név alakítható, például:

Susiana országnév médúl Habirdo; miből Susai népnév médúl
Habirdarra;

Perzsia országnév médúl Parsa; miből Perzsa népnév médúl
Parsarra;

Armenia országnév médul Harminiya; miből Örmény népnév
médul Harminiyarra.

Ez általános szabály alól kivétel, páros kivételnél
se több se kevesebb, a Méd-Szlttya népnév: mert

Média országnév médúl Mada; miből Méd népnév
ugyancsak Mada;
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Scythia országnév médúl Saka; miből Szittya nép-
név ugyancsak Saka.

Vagyis Madárra—apokopeval olvasva Magyar—
népnevet kivételesen Mada országnóv helyettesíti Arra
nópnévképzö nélkül.

E páros kivétel pedig annál érdekesebb nemzeti-
ségünkre; minél jobban bizonyítgatta Oppert a három-
nyelvű assyrfeliratok középső faját eleinte méd-SZÍttyának,
— holott egyrészről Cyaxeres mód király udvarában Hero-
dotnak határozott vallomása alapján divatozott a Jász nyelv;
másrészről a Pártosok nyelve Justin tanúsága szerint
Szittya és Méd nyelvek vegyüléke; az a nyelv, melyen
Szent Tamás prédikált Jeruzsálemben Pünkösd ünnepén.
Tudnivaló újdonság az is, hogy a Szittya Pártosok ural-
mának megdöltével szűnt meg divatozni az assyr írásmód.
Oppert későbben a háromnyelvű assyrfeliratok középső
faját kizárólag méd nyelvűnek bizonygatta, mely méd-
nyelvü assyr írásmód — úgymond ő — azonos a Pártos
királyok egyik székhelyén Susában meg Elam tartomány-
ban fölfedezetekkel. Ez állítást nagyon megerősíti Le-
normant meg Sayce.

Végül Oppertnak e kivételes szabályát igazolhatni
a görög Herodot—Pausanias — Eustathius nyilatkozatai-
val, kik a Médokat szintén AR nevű Jász néppel hozzák
kapcsolatba,    midőn Jasson   vállalatánál   hirdetik:   hogy
a Módok hajdanában AR néven hivattak; csak miután a Col-
chisi Medea hozzájuk költözött, azután változtatták meg ne-
vüket —   körülbelül    2000 esztendővel   Kr. e.

Berosus történetíró nyomán a bölcs MED uralom
Ázsia fölött Kr. e. 2458 esztendődben kezdődött. Ez az
idő összeesik az assyr irodalomkezdetével Oppert szerint.

Másfelől nemzeti tulajdonnevünk páros szógyökü
szerkezetével összeilleti nemzetünk ezredéves szerkezete:
eszerint tudós elöljárók (— Magy) és vitézlő jászok
(= AR) páros osztálya alkotta Árpád népét; éppúgy,
mint Ázsiában Justinus—Strabo—Plinius vallomása sze-
rint a Pártosokét: kiknek pénzein egyik oldalt oltáron
tüzet szít két Magy, viszájján pedig egy nyilazó Jász
(= Ar) vitézkedik; minek megfelelően választották meg
őseink ezredéve Álmost illetőleg Árpádot a krónikások
szavaival PRAECEPTOR-nak es DUX-nak

Mindezekből bizonyos nyelvészeti igazság ez: Ma-
gyar páros gyökerű teste Magy és Ar; páros eszméje
Bölcs és Vitéz volt és mindörökké lesz . .
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NIMRÓD.
Ágyptomi szereplésünkre Arabok is. Zsidók is, visz-

szaemlékeznek keresztnevünk által. Ugyanis Szemiták
egyrészről gyé betűnket vagy S vagy Z betűkkel selypítik;
másrészről a magánhangzókat nem irták ki. Mihözképest
Arab-Zsidó egyrészről a Magyar tulajdonnevet vagy Ma-
sar vagy Mazar szóval hangoztathatja vissza * másrészről
M—S—R vagy M—Z—R betűkkel írhatja le. Node Ágyp-
tom névjegye héber-arabs irodalomban a Magyar név-
jegyével azonos M—S—R. Azonfelül Masar szónak sza-
bályszerű többese héberül Mizraim, Mózes szerint K.ám-
nak második fia, kinél a töbes szám népnévét jelentve
MAGYARSÁGot fejezhet ki.

Mihöz megjegyzendő, hogy a Colchisiak azaz MEDEA
amazonnak nemzete, kik között voltak eredetileg az
éppen nemszemita bölcs chaldaeusok, Herodot és vala-
mennyi író tanúsága szerint, ágyptomi nyelvűek és vallásúak.

Továbbá a görög Herodot meg egyptomi Maneto
görög történetirók határozottan tanitj4k, hogy mai ha-
zánk Egyptommal összefüggő birodalom volt nemcsak
Sesostris korában: mert Európán meg Ázsián meg Afrikán
— — — általában az egyházatyák, különösen Justin tana
szerint — — — kezdetben aj Szittyák 1500 mond ezer-
ötszáz esztendőn át kizáTolag uralkodtak.

Assyrologok tanulmányai ez uralmat kamita meg ku-
sita név alatt több ezer   évre terjesztik és  az Ótestamen-
tumi adatokkal összhangzásba hozzák

Végre Mózes az édenkert meghatárosásánál Kús
földet ismert Mediában, holott nemzedéktáblája meg I.
Krónika könyve szerint KAMtól, NOE fiától, ágyptomi
ÖSkirálytÓI ered KlIS is, nemzeti hagyományaink öszhangzó
tanúsága    szerint    Hunyornak és    Magyarnak nagyatyja.

»Valának pedig a NOÉ fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sem
KÁM és Jáfet. — KÁMnak pedig fia:   KUS, Mizraim Put és Kánaán.

Kus pedig nemzé Nimródot: ő kezde hatalmas lenni a földön
Az ő országának kezdeti pedig Babylon volt és Arak és Akad és Ka-
lanne Sennaar földjében. E földről ment azután Assyriába hol
ott építé Ninivét ... az a NINIVE felette igen nagy város. A föld
pedig egy ajakú és beszédű vala«. Így tanít Mózes

Viszont egyfelől székelyjegyü irodalmunk tiszteletes hagyománya
a »Régi Magyar Énekekben«Kus ivadékának vallja a Magyart:

»Árokását megvégzette Balk abar a kátár
Önt árokba venereket; kát' te hatalmas ár
Husi kit nemzett KAM üs apánk, nézd ömi áradból
Elküáradt sokas iad maron e földre fol.
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E KUS az, kit eleinte a Perzsák, utánuk a Görö-
gök, bölcs ZOROASTERnak neveztek: miként ezt Túron
György  „Frankok Történetében“ olvashatni:

»Noé fiának — KAMnak — elsőszülöttje volt Kus, ez a Per-
zsákhoz átköltözött, kit a Perzsák nevezének ZOROASTERnak*.

Másfelől latinjegyü irodalmunk tudományosan meg nem czáfolt
hagyománya Kezai és Mark—Turóczi—Bonfini krónikáiban a bölcs
KUSnak fiát, a hős Nimródot, Babylon illetőleg Ninive őskirályát
hirdeti a legislegelső MAGYAR királyatyjának:

»A hős Nimród nyelvzavarodás után 'Evilat fölcjjére ment, mely
Perzsa tartomány akkoriban úgy neveztetett és ESeTnejével két fiút
nemzett, névszerint Hunyort meg Magyart, kiktől a Hunnok meg a
Magyarok eredtek*.

Ily hetedhét-országra szóló KIRÁLyi őseredetről
emlékeznek   tiszteletre   méltó   nemzeti    hagyományaink.
Miből kiolvashatjuk nemzetünk őstörténelmi igazát:
miszerint ősidők   óta   tudománynak   és   hatalomnak  királyi
örököse a MAGyAR.

II. Székelyírású Nemzeti Emlékezet.
MAGYAR INAK ELŐ ÜSIRÜL,

1. Árokását megvégzette BALK abar a kátár
Önt árokba venereket; kát: te hatalmas ár,
KÚS, kit nemzett KAM, űs apánk, nézd ömi áradból
El-küáradt sokas iad maron e földre fol.

5. Mert szép apánk, KAM, nap hevi képivel — Emüvel —
Szerkedette támasztott volt sokas testvéreddel,
Hogy kedeg nagy aszal lölte székit al dé zeget
Téged mendes népeddel é vilatnak eretett.
9. Négy öm szömi támad ott nagy havas hegybül — Tükrüs,
Kinek vize tükörfémü, a mend fűtermo Fűs;
A kútjábul sokas árral áramoló Kútár

És a nagy ár ki neveddel ékelkedik Kusár.
13. Hogy kinél is illettetted menden te népedet,
Kibül osztán ig gyorsan HÉT NEMZET nevekedett,
Hatalomba, erőbe is ugyan nagyobblatott,

Hogy napviltán delin hunytán s é fekin urkodctt.
17. Mert a Ságnak nemzete ment Indós vize mellett,
Elfogta ott mend a déli tengerig a földet,
Urkodatta vilaton és délen mend tengerig

Kibe Indós vize kilencz ágzattal gürődik.
21. E népnek szép része Léghegy balja felül ült le,
Hogyis hát Magas-Ság a vagy Mas-Ság lőtt a neve,
Sarjas poli vizénél mend hunyatig terjedt el,
Rémtette é fekit bámi vitézletivel.
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25. A Tahók Bar karos hegyin barlangolva ültek
Tavak havas ormok mellett kieken hüsödtek,
Azért is a TAHÓ nemzet mendig tavat-havat
Kérvéje, la Erdélyben is havasokba maradt.

29. Kusár ija, ki Sar avé volt — a Kangar nemzet
A Fekete hegységnek nagy völibe telepedi meg.
Ki azután tovább gyárt volt mend a kerek taig
Kiérett is nevezik azt Kusárnak mend máig.

33. Hát is hunyat menden népét tartja vala féken
És rémtette mend a többit, ki vala é féken.
A Szizág-nak nemzete ült mend Zor földeiglen
Ott Hunornak karatja áll a Zám közelében.

37. Üs HUNOR-tul lőtt a HUN-ok vitézelő népe,
Ki Fekete-Hunok nevin ugyan volt ismerve.
Ennek atyjafija vala Magyor és szomszéda,
Ki Fü zine nagy völibe Magyor-várat rakta.

él. Magyor atul gyárt esmeg hét ág: Kas, Komár, Guda,
Urszág, Balk, Uz, Dereg, hogy kik mentek havasokba;
Terjedéltek onnan Musi nagy ros vizeiglen
Ki foly kerek tóba s Kumár tövéig é féken.

é5. A Kor nagyod nemzete ment Kor — a — zám földére
Hun is igen hamar időn ugyan terebede,
Hogy Kusárnak tengerén is tul borodál vala
Mig rmegálla Karé csánynak tőszomszédságába.

46. Az Ár nemzet havasoknak Sur tövébe üle,
De onnan el-szétárada sok felé himüle,
Mig Kor a zám földirül az Indóson kelene
Egyik része, kinek hódul a barnaság fele.

52. Te kedeg ABAR nemzetem; é feki havasról
Hun ABAR-nak ere fol és raz ABARÉRVÁR-zol
lm holyan madármenetnyi földre jutottál el,
Hogy vilattul mend hunyatig üs Kusnak rémévei.

57. Töltözzék a föld és ártmány sötételtét Űzze
KAM íjának, KUS-nak, számos vitézelő ize:
Minten üzi viló napnak suja ének lepét,
Árasztvája zo világát egész világon szét.

61. Nálánál kün, hej! a világ vai homág volna
Élet gerjedelme helyett halál rohadalma.
Imádunk, istenlevő TUZ! hogy ki tüneteddel
Is lángoddal, kanlatoddal ártmányon firüttel.

Kova Áron székelyirasú kézirata Somogyi Könyvtárban Szegeden.

Nemzetiségünk keresztlevelében mind nemzeti ke-
resztnevünk (Magy+Ar), mind nemzeti emlékezetünk
(Magog+Nimród) az őseredetü Bölcs+Vitéz páros nem-
zetre (Hun+Abar=Hungar) vall, kiknek családneve a
tősgyökeres magyarságú Jász=Szittya

ÜDV! — Nemzetiségünk Hírnevére — ÜDV!



Nemzetiségi Vállalat.
Oly okszerűen ismerem, oly imádattal szeretem a

nyelvtudomány eszményét, a nemzetiségi ígazság-ot, hogy
diadalaért mindenről — mi ember előtt kedves — lemon-
dani; nemcsak szenvedni, de bármelyik perczben üdvö •
zülter   meghalni is képes vagyok

*
* *

Nyilatkozat. — Némethy Kálmán tudóstársam má-
sodik év óta mindennemű hivatalos és magánállástól
visszavonultan kizárólag nyelvtudományi tanulmányának
csodaszerü nélkülözések között élt: erről minden-
kor igaz tanúságot tehetek.  Budapesten,  1890. november
Weixlgärtner Vincze tanár. A nyilatkozatban foglal-
takról nekem is hasonló tudomásom van, s így azok
valódiságáról én is   tanúskodhatom.   Bpesten,   1890. nov.
Király Pál tanár

Igazoló Jegy. — Vezeték és Mellékneve: Némethy
Kálmán. Rangja-foglalkozása: tudományos kutató Illető-
séghelye: Szécsény. Kora 36 éves. Baross Árpád járási
főszolgabiró. Kelt, Szécsényben, 1891. szeptember 30-án.
— Személyleírás. Termete közép. Arcza hosszas. Haja
szőke. Szeme szürke. Szája szabályos Orra rendes. Kü-
lönös ismertető jelei: Haja hosszú, mezítláb és hajadon-
fővel jár, ruházata egy fehér pendel és egy csuha —
Szécsény község elöljárósága által 39/91. sz alatt kiadott
községi illetőségi bizonyítvány.

Szegénységben nevelkedtem: húsosfazék mellé avagy
uraskodni soha mig a világ nem  vágyódom.

Ellenben dúsgazdag tudományom és erényem öreg-
bitése által, kinek Isten után mindenemet köszönhetem;

az én édes Nemzetemnek igaz javára munkálkodhatni:
ez naponta az én nemzetnevelöi imádságom.

* * *
Dicső Magyar! Napról napra közelebbedik a Millen-

nium . . . Nemzetiségi vállalatom siralmas balsorsán k ö-
n y ö r ü l j a l a m i z s n á d d a l  . . .  .



UTÓIRAT.

Tudományomat áruba nem bocsátom; minélfogva
tanaim sem kaphatók kereskedésben.

Örömem telik azonban benne, ha művelt Magyar-
nak kérésére bármelyik megjelent tantételemet bérmentve
ingyen megküldhetem.

Rendelkezésre hat füzet áll:
1. I. Nemzetiségünk Elvei.

II. Nemzetiségünk Hírneve.
2.— a. Nemzetiségünk Sarktantétele. (Keresztlevele.)
3. — b. Abar Tantétel. (Ösi Dicsőségünkben.)
4. — c. Türk Tantétel.
5. — d. Kazár Tantétel.
III. Nemzetiségünk Nyelvrokonsága.
IV. Nemzetiségünk Osirodalma.
6.— a. Rohonczi Codex Tantétel (Általános Rész).

Várnai F ,  Budapest,


