
Magyar istennevek a r6gi Egyiptomban
Ez a tanulm{ny r{tereli a figyelmet a magyar

6stiirt6net egyi k fontos forrf scsoportj 6r a, az egyiptomi
szent iratokra, amelyek eddig teljes mell6z6sben
r6szesiiltek. Ezekb6l az iratokb6l kideriil, hogy Egyip-
tomban a Kr.e. III. €s II. 6vezredben magyar nevii
istenek ir{nyitott{k a haland6k sors{t 6s m(kdd6siik
sor{n sok-sok irdsbeli emldket hagytak h{tra. Ez az

driiksdg oly gazdag, hogy az eddig k6zbekeriilt adatok
m{r egymagukban is elutasitj{k a magyar 6stiirt6net
kiz{rdlagos {zsiai ir{nyultsdg6t 6s nagy nyomat6kkal
6ll{tj{k el6nk az afrikai magyar vildgot. Ez a for-
radalmi jellegrfi megl{t{s a magyar 6sttirt6neti irodalom
legfjabb szenzdcirija.

A rdgiek istenfogalma 6s k6tf6le vall{sa

Herodotosz gorog tortenetiro kiilfoldi
utazgat|sai sordn Egyiptomot is megl6togatta es

vizsgdLlod6sai eredmenyet abban fcrglalta 6ssze'

hogy ott az emberek ,,szokatlan mertekben"
valldrsosak. H6rodotosz megfigyelese helyt6llo,
mert Egyiptomban valoban sok istent imddtak.
Volt vagy otven f6istenilk, akik rigykore az orszag

eg6sz tertiletere kiterjedt, es meg mintegy otszaz

olyan. akik ugykore alig terjedt tul egy-egy vdros
haIArain.

A sok nagyistent es kisistent a regiek gon-

dolkoddsi modja tette sziiksegess6. Az o eszjdrdsuk
ugyanis nem az ok es okozat osszefiiggesen
alapult, hanem ugy kepzeltek el, hogy minden
mozg6st 6s cselekedetet ,,istennek" nevezett
liithatatlan lenyek ideznek elo. Ezek az istenek leg-
gyakrabban a term6szet nyujtotta adotts6gokban

- oreg f6kban, nagy kovekben, egen, foldon es

mas alkalmas helyen - rejt6zkodnek es onnan
figyelik a vilagrend zokken6mentes foly6s6t. Neha
az istenek liithatov6 teszik magukat, felveve
valamilyen emberi vagy d{lati alakot (inkarndcio).

Ezt a gondolkodasi modot Levy Bruhl szavaival

,,logika e16tti" (pre-logikus) gondolkoddsi modnak
nevezik.

Fontos azt is szem el6tt tartanunk, hogy az

egyiptomiak vall6sossdga az o t6rsadalmi es

politikai leti.ik leger6sebb koteleke volt, ami
mogott messze elmaradt a napjainkban annyira
meghatdrrozo nepi es nemzeti alapu osszelartozis
tudata.

Az egyiptomiak ket vallds kozott oszlottak meg:

Del-Egyiptomban az ugynevezett termdkenysdgi
kultusz volt a f6va11as. Ennek hivei els6sorban
allattenyesztessel foglalkoztak es a sot6tes arcu,
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Barith Tibor:

kus nevri emberfajtabol tevodtek ossze. A kus nep
elnevez6se a kos szobol eredr ez az er6s him dllat
volt istenuk inkarndcioja. A kusokat foldrajzi tajak
szerint m6s nevekkel is illettek. 6k voltak a

,,mediterraniak", a ,,szigetiek" 6s term6szetesen a

,,sotet b6rtiek" is. Valldsuk er6sen szexu6lis
jellegii volt es annak megfeleloen istenrik in-
karnaloddsa mindig eros him 6llatokban tortent.
Ilyenek: a kos, bika, men, kan, bak es a kakas.

A kus nep valaha nagyon elterjedt emberfajta
volt Afrikaban. A Nagytavak videke lehetett
6shazdjuk es vdndorlasuk kiindulopontja. James
valldstorten6sz szerint a kus ndp Eszakkelet Afrika
nepessegeben mint alapreteg ma is el, be161e

szarmazott az az iry, amely a Nilus-volgyi kulturdt
megalkotta (James, Prehistoric Religion, l5). Ez a
kus nep magyarul beszelt es Egyiptom f6nepe volt.

A masik egyiptomi vallds a Napisten (UR, RA)
tiszteletdt kovette, ezt az elvontabb, hlozofikus
hajlamu vall6st, amlt az dzsiai eredetii nep6g

hozott Egyiptomba. A vallas k<ivet6i magukat a

Napisten fiainak, az 5 versegi Ieszixmazotnak tud-
tAk. Eredettiknek megfelel6en Ur-i (arja) n6ven
szerepeltek a tortenetben. Arcuk vildLgos szinri volt
es f6leg foldmrivelessel foglalkoztak. A Napisten
tisztelete a ket Egyiptomban az Y. dinasztia
idejet6l kezdve rohamosan terjedt. A kirdly
szem6lye is szoros kapcsolatba kertilt a nap-
vall6ssal, amil az is jelez, hogy ett6l kezdve
uralkodoi cimei koze a ,,Nap Fia" jelzest felvettek.
Csak az az ember lehetett Egyiptom kir6lya,
akinek ereiben az UR vere folyt. A versegi
kapcsolat annyira fontos volt, hogy annak
nemleteben potldsdrol kellett gondoskodni. Az
egyhiz bolcsei kijelentettek, hogy azon a bizonyos
ejszakfur, amelyen a fogantatas tortent, a Napisten
szem6lyesen lejott az egb6l es 6 vegezte a meg-
termekenyites miivet. Eszerint a tron jeloltje az

uralkod6sra versegi jogon is alkalmassa lett.
(Budge, The Gods of the Egyptians, I.329.)

A tortenelem hajnaldn szerepl6 egyiptomi
magyar nep abbol a ketfele emberfajta
osszeolvad6sdbol keletkezett, amelyet fentebb
elemeztrink, nevezetesen a sot6tes arcu kusokbol
(afrikai 69) es a vilagos arcu arjdkbol (azsiai ae),

tortenetileg viselt nev6n nevezve mindkett6t.
Ebben az el'Sadott keretben zajlott a Nilus-

volgyi elet, melynek magyar szavait 6s magyar

mondatait az alibbiakban jegyzekelj tik.
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Az istenek megnevez6se magyar
kiizszavakkal

A regi Egyiptomban az istens6g megjelolesere
szolgalo kozszavak kozott f6he1y illeti meg a
gyakran hasznalt Ur szavunkat, UR: Ur, amely
1Jtalitban istent, nagyurat jelent. Hieroglif irasjele
az ,,R" hang, ez a sz6j korvonalait ismetl6 ovalis
jel. Hangzositva s dtkvaa mi irrisjeleinkre Ur, Ar,
Er, vagy Ra alakot vesz fel, aszerint, milyen
magdnhangzotkivin az illeszkedes szabiilya. Az R
hangot azonban mas irasjelekkel is ki lehet fejezni,
amilyen pl. a kor es kozeppontja, valamint egy illlo
ember, jobb kezeben hosszu botot tartva. Az em-
beralak ibrinolisa ulo helyzetben is tortenhetett.
bot nelkril, hosszu hegyes szakallt viselve. Mas
szavakkal osszet6ve ilyen szavak keletkeznek:
6srir, Kisfr, Nagyrir.

PaIfi Karoly ,,A magyar nemzet 6svalldsa" c.
konyweben felismerte a magyar es egyiptomi Ur
szo azonoss6g6t es r6mutatott, hogy a hajdan nagy
l6tsz{m[ magyarul besz6l6 n6p egyik 6ga Egyip-
tomban 6lt tiibbezer 6vig 6s ott ragyog6 kultrir{t
alkotott.

Az istenseg kozszoval torten6 mrisodik gyakori
megjelolesere szolgalt a hd,rom hierogliffel irt N-T-
R szo. Angol szakemberek a hangzositdst E-betiik
betolddsilval adjak Ne-Te-Ru, Neter alakban. A
magyar hangzositds Nagyfr, s ez a helyes a mi

dbecenkre valo 6tirasban. Ha ketseg merult fel az
NTR szo jelenteset illetoleg, akkor az irnok a
harom hieroglifhez hozzi$ett egy negyedik jelet,
amr egy kifeszitett negyszog alakri kis zdszlo es
m|r magitban is nagyurat jelentett. Az NTR szo
osszetetelekben is gyakori, mint pl. NTR-TA:
Nagyrir orsz{ga vagy NTR-KHERTEK: Nagyrir
Kertek (Temet6k).

Angol egyiptologusok dicseretre melto
er6feszitest tettek, hogy megtalalj6k az NTR
etimologidj6t, eredeti ertelmet. De nem korondzta
siker torekves[iket, mivel egyikiik sem tudott
magyarul 6s nem voltak tisztaban a hangtortenet
elemeivel sem. Mi magyarok e ket elofeltetel bir-
tokdrban minden nehezseg nelktil felismerhetjrik,
hogy az NTR magyar szo, es ket vd"ltozara van:
Nagyrir es N{dor.

Az istenseg iiltalanos megjelolesere haszn6lt
harmadik kozszot szint6n hiirom hieroglif jellel
trtttk, igy: S-T-N, ami angol hangzosit6sban ASH-
TE-NU, magyarul Isten. (Budge, IL 325.)

A kisistenek kozos elnevezdslre a THESU. TES:
Tev6, Tesz szo szolgiilt. Szakemberek velemenye
szerint ez utobbi szo az 6sforrdsa a szanszkrit
Deva, a gorog Theos 6s a latin Deus ,.istent"
jelent5 szavaknak. Hasonlo ertelmri az istenseg
helyettesenek megnevezese, ha a szemelyn6vhez
hozzirfiizik a MASA; M{sa szot, amint ez
RaMASA (Ramses) es TudoMASA (Thuthmoses)
pelddban is megmutatkozik.

A tev6k nagy csoportjiiba tartoznak a
ktilonleges szolgdlatokat vegz6 kisistenek, akiket
munkakoruk uL6n kapott nevekkel illettek. Ilyen
nevek pl. a kovetkez6k: Kinz6, Metsz6, Ment6.
Szekeres.

A legr6gibb istenek szemdlyneyei

,,Legregibbnek" azokat az isteneket mondjuk,
akik mar a ket Egyiptom (also es fe1s,6) egyesitese
el6tt is miikodtek, az igynevezett predinasztikus
id6kben. Kozottrik ketsegtelenul az alvildg istene
OSIRIS a legfontosabb.

Osiris nevdt az angol egyiptologusok nem
tudtak 6rtelmezni (Budge, II. I 13, l l5), emiatt
nevet gorogos form6ban hasznaljak, -IS vegzettel.
Budge professzor azt hiszi, hogy Osiris nev6nek
drtelme mitr r6,9 feledesbe merult a III.
6vezredben, vagyis hogy a nevet az egyiptomiak
maguk sem tudtdk ertelmezni. Ez a mentseg nem
fogadhato el magyaritzat helyett, hiszen ha a
nevr61 levalasztjuk az IS vegzetet es felrakjuk a
megfelel6 ekezeteket, azonnal kiderul, hogy Osiris
tulajdonkeppeni neve 6sur, vagyis magyarul
erthet6 szo, a nep Ssatyja. A nevet iro ket hieroglif

LEGGYAKRABBAN HASZNALT
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OSIRIS

6sur nev6nek ndgyfele
modon irasa,

h, o *l,d,"0&t @ l_l't! L

d
@

T {+ t\. .il 
I$+lf 1i'

Neve F6-Ur
(Fara).6sotok

A kep: 6smagyar honok ura

-^ n @ e'\ Bddogos.ndPunknek

![:T " fl 
urac.Soo)

helyes olvasata mellett kardoskodik az a teny,
hogy szoosszetetelben is szerepel, pl. AS-NECER:
Osnagyrir, Osiink UN-NI NEVE RA: Honi neve

fr.

Az Osiris - 6sur n6v magyarsdga fel6l
legcsekelyebb ketsegtink is eloszlik, ha
megprob6{juk kepirdssal irt szemelyazonossfg6t
elolvasni. Nezziik Osiris mellekelt kepet. A kiraly
bal kezeben tartja a kos-fejben vegz6d6 US
hangcsoportot iro korminypitcitt, ahhoz adjuk
hozzaa marok szo els6 szotagjii MA, a figura kar-
ja KAR. Ha ezeket a hangokat egymdsutdn leirjuk,
az US-MA-KAR: Osmagyar szot kapjuk, ami
Osiris legfontosabb min6sege. A kir6ly jobb
kezeben tartja azt a tdrgyat, amely az ONK
hangcsoportot irja, (H)ONOK; azutdn olvassuk az

arccal irt URA szot. Egytitt: Honok ura. A rejt-
v6nyszeni tizenetet igy is olvashatjuk: Osmagyar
honok ura.

Az irodalomban 6sur dlettdrsdnak nevet is
gorogos formdban haszndljdk (ISIS), ami
tudomdnytalan eljaras, mert elfedi az egyiptomi
valosdgot. igy a forritsokat kell megnezntink,
magukat a hieroglifeket, azok irdnyitsanak
benntinket. Azok szerint Isis egyiptomi magyar
neve ES-T-ASz-ON: Est Asszony, a szerelem
iste nn 6j ene k e gyik v itltozata. Bu d ge pro fesszor

1988. MARCIUS

bevallja, hogy a szobanforgo nevek egyikenek sem

tudja megdllapitani etimologiajat (II. 202).

6sur (Osiris) munkakorevel kapcsolatban meg
kell emlitentink SAK-AR-IS istent. aki a halottak
elszallit6saval foglalkozott, egy szeker nevri
jdrmiivon. Ebb5l a feljegyzesb6l megtudjuk, hogy
az a nagyon gorogosen hangzo istenn6v Szerekes.
(r.82.)

A legregibb istenek kozott nagy tekintelynek
orvendett KH-NEMU isten, aki nepi hovatar-
toz6sa jeletil kos drlarcot viselt. Ha hivatalos
min6segeben jart el, el6tte vizet locsoltak a foldre,
termekenysege jelekent. Ha ezt az istent
ihrinoltitk, hi$a mogott epi.il6 falat szoktak
rajzolni, s nev6t kva, az irasjelek kozott korsot
szerepeltetnek. Ezek alapjin ugy velekedtink,
hogy az isten neve Kdnemfi lehetett, fazekas es

epitesz. - Ugyancsak munkaeszkozeir6l ertjtik
meg NEITH istenasszony nev6t, kinek jelvenye a

szov6-fono iparban hasznA.latos orso volt, aminek
kicsinyitett masat fejen szokta viselni. Az orsobol
negy szdl fonal logott ki s ennek nyom6n
keletkezett a N6gy nev. - Nagy tekintelyii ur volt
Memphis vdros f6istene. Tudjuk rola, hogy 6 is
fazekas-bhdogos (aranymives) mester volt. Nevet
igy irtak: PA-TO-KOS, NEP-UNK-NEKH URA:
Bddogos, n6piinknek ura. (I. 500).

Kevesse tisztfuott szerepet j6tszott ket fontosnak
ldLtszo isten, THOTH: T6th es MATAR: Magyar.
Az angol tudosok gondosan megvizsgdltdk e ket
nevet, de nem tudtak azok etimologi6jat
megallapitani (II. I 46.) Thoth-rol annyit tudunk,
hogy neve a Tud, Tudni szobol sztrmazlk, mint a
mindig tudomdnyos dolgokkal foglalkozo ember6.
Fejen egy afrikai madAr maszkj6t viselte es - ugy
l6tszik - volt beceneve is, a Tik-Tyuk. Nepi
hovatartoz6sa jeleril feje felett kos-szarvakat viselt,
de jelvenyei azt kjitk rola, hogy 6 is 6smagyar. A
tudos Toth f6munkatdrsa Matar isten volt. Egy
jelenetben, ahol az elhunyt a haldl ut6ni
rogtoniteletet kapja, Matar azt kiittja Thothnak:
M{r Makar kirdly, vagyis,,tidvoztilt" 0I. 146).

A dinasztikus kor magyar istenei

Ki volt Horus? Neve a szent iratokban a

legkor6bbi dinasztikus idSkt6l kezdve
szakadatlanul szerepel, mindig a tronon lev6
uralkod6t jelentve. A hieroglifek igy irjak a nevet:
KH-ER-RA-JU 0. 78), aminek helyes iiitdsa
Kirdly. Yan az irdsjeleknek egy mdsodik olvasata
is, ami HORUS: Ur-6s. De akdr kiralf't, akar
ur6st olvasunk, a cimet mindig az uralkodora
vonatkoztatjak 0. 78). Ezt meger6siti az uralkodo
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totem-dllata is, az oroszldn. l6ven neve A KHERU
UR: A kirCly 0I. 323, 360 es 361). Szemely-
azonossdgdt kepirassal is irtak, s azt rgy olvas-
suk, Osmagyar isten, Honok ura.

A Napisten uj nevei ez isten egyre novekvd
szerep6t bizonyitjdk. A sokat mondo uj cimek
kozul hdrmat ideztnk: l) UR-A-KUR-A: Urak
ura, vagyis Kirrilyok kirdlya 0. 100 es 32D;2) A
nagyurak 6sura neve Kerek Isten (II. I 62) es 3)
ATENRA: A T{ny6r (IL 68 es 326). E nevek
erthet6ve viilnak, ha tudjuk. hogy a kor es tanyer a
Nap korong alakj6,ra utalo magyar szavak.

A legfontosabb esemeny, ami a Nilus volgyeben
a Kr.e. IV. evezred elejen zajlott le, Del-Egyiptom
lerohandsa volt eszakrol egy bektildott katonai
klilonitmeny formdj6ban. A hadmrivelet celja
b-osszu6ll6s volt: megtorolni a deliek btinet. amit
Osur (Osiris) megolesevel kovettek el. A szent
iratok ezzel kapcsolatban emlitik a kiilonitmeny
tagjait a HERU BEHUTET: Kirdly bekiildiittei
kifejezessel (I.84, 431,, 413 es 484). A t6madok
femfegywerekkel felszerelve nagy folennyel birtak.
A katonakat M{shoni k6seseknek is nevezik.
Miutan Eszak-Egyiptom ekkent elfoglalta a deliek
orszitgitt, a kiraly felvette cimei koze, hogy K6t
orsz{g ura, roviditve Kett6 ura vagy Katti.

Az egyesitett Ket Egyiptom els6 kirdLlyai nagy
gondot forditottak arra, hogy hirrik, azaz

AgAA
/l --3a a | \rt
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-o"f, N

q:
(n LJ Al'n

^ r' 

-Nl'
- \rgJ!

^a-a(rC\
r-N ll

:dKlXt'lqq 0 q=0

A\4EN

Felso sor: A Men
urak ura (ll. I ).

2. sor: Urak ura,
kir6ly, Kett6ben
ur (1.3 34).

3. sor: A Men Ra
kirdly Kett6 ura
(rr.20).

4. sor: A Men-Ra
Nagy akaratu ur,
a Men (11.20, 324)

A kep: ,.Osmagyar honok ura a Men"

emlekezetrik hakiluk utdn is fennmaradjon. Ennek
egyik modja az volt, hogy hatalmas k6eptileteket
emeltek (Janres, 4l), az ugynevezett piramisokat.
Ezeket az eprileteket az egyiptomi magyarok
USEKH HRA: 6siik hir6nek nevezt6k (II. 328 es
r. 174).

Ki volt Amen-Ra? Az angol egyiptologusok en-
nek a nevnek etimol ogi6jAt sem tudtdk
meg6llapitani (I. 322). A kiraly rdnkmaradt
trbriaolisttt vizsgdlva, feltiinik a fejen viselt oridsi
ket toll, ami afrikai eredet6re utal. Amen sotetes
arcbdre meger6siti afrikai sztrmazinii. Jelvenyei
6rola is azt trjt,Jr', hogy Osmagyar honok ura.
Ugyancsak eszrevesszilk a kirilly ovehez kapcsolt
hosszu allat-farkat (L409), amely megmondja rola,
hogy nepenek atyja, m6ne. Amen igazi neve
magvar: A M6n, a szo teljes ertelmeben.

A Men kiraly haszndlta el6deinek osszes cimeit.
amlhez a maga resz5rol egy tov6bbi cimet tett
hozztt. Ez a cim igy hangzik: A M6n a nagy
akaratri rir (IL20, 324 es 332). Ez az isten-kird,ly a
termekenysegi vallas nagy szoviv6je volt s ezzel
kapcsolatban tobb olyan szot hagyott h6tra,
amelyek ma izlestelennek tiinnek fel s nem
alkalmasak arra, hogy idezzik e dolgozatban.

HORUS

Egyiptom kirdlya (Horus)
legy6zi a deli Setetet

Kiraly bekuldotte
(J 47 3)

Njf b?*

Kirdly Kett6 orszdgban (1I.337):

q. IA AGN Fs\\-'
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EgyiPtomi magYar szavak jegYz6ke

Az itt felsorolt magyar szavakat az egyiptomi

istenek koriili vizsga-ibaesaink sorin e-szleltiik'

Nevezetess6giik az' hogy a Kr'e' III' 6s II'

e"")."OuOr 
-erednek' urnitot Tfo: *" is el6

nyelvr6l m6g semmifele feljegyzes nrncs'

A szavakat ebeces sorrendben adjuk' a mai

helyesirds szabilYai szerint:

A termekenysegi va116s szdmtaian szerepl6je

kozott magya( nyelvti volt a szerelem foistene'

HATH-OR: H{zi rir, a ferjnek akkort meg-

nevez6se. Ezzel kapcsolatban olvassuk a kovetkez6

mondatot, HAREPU KAKASH ARESH A BAIU:

Harap6 kakas, er6s a b{ia (I'519 es II'336' lasd

a- szOveg foll'tatdsat a II' 342' oldalon)' Egy

szerelmei istenn6, kinek kepe korunkra fenn-

maradt, karcsu derekdra utalva a Kecses nevet

uir"f," (II. 280)' A figura kepirdssal e1t..u1eni

Himeket akar a rossz l{ny, - ami szoJateK az

oroszlan nev6vel.
Ezzel be is fejeztik ama szavak jegyzekeleset'

amelyeket az egyiptomi magyar nyelv
hagyatekdban taldltunk'

Egyiptomi magYarok EurdPiban

A k6p teljessege kedveert a jelen dolgozathoz

-ig "lia"v 
mondatot kell hozzifrizniink' el-

*oiOuu az Egyiptombol valo kivdndortdst' illetve

aiu*Oo.f ^t Euiopaba' arr a a kontinensre' amely

*lrrO u mai napig az o oev€t viseli' l6ven

EUROPA, J6 Ra faj orszdga'

Az egyiptomi magyar nep nagy reszeneK

f"-paiu valo atvandott^at ket fook inditotta el'

Az elso okot a meg nem sziino vall6si villongAsok

trofgaonuf., amit iigybuzgo N{en-papok es Nap-

pupot nehanyszor polg6rhdboru mereteire

novesztettek. Az elvdndorldst el6idezo masodik

fook a szemita nepek (Assziria) vil6guralmi
ior"tu"." volt es a vele kapcsolatos barb6r

pusztit6s.
Akik Egyiptombol Europa fele vettek utjukat'

tobb helyt hosszabb ideig megdlltak es

megkisereliek, hogy ragyogo kultur6jukat ott ujra

i"i6i"er. Az egvik ilven kultura Krela szigeten

ior,'f"t.". ahol a szervez6k Men-papok voltak a

tiuguX szexudlis h6tterri vall6sdval' A misik

lufiurais pot-hazdt a Kerek Istent (Nap-istent)

iigi"ro ,,oiiasot<" (-Uri 6sok) epitettek fel Gorog

(kerek) orszdgban' Ezeket a pothazdkat az ii
Ju"tt"a folyamdn lezajlo nagy nepvAndorl6sok

putttitotrai el, a szivet-lelket pedig mag6hoz

csatolu a kereszt€nYseg'

A magyar nyelv Europdban csak a Kfrpat-

medenceben maradt fenn napjainkig
iofyut"u,ot*, hd{a az oda ir6nyulo szakadatlan

bevindorl6snak.
Napjainkban sokat besz€lnek Europa politikai

egyesiteser6l * aa e nepeket osszefono k:t6: l1;
iJi'o"tta,g"trol, ilyenkor udvos o1to9 rAmutatnt

arra a tagadhatatlan tenyre' hogy Eurdpa

nOp"ttegen& alapr6tege 6s els6 magrs kultirr{ia

*"gy"tly"lv0 n€pek alkotlsa volt'

I98E. MARCIUS

A (nevel6)

AKAR, .AT
ARPAD
BADOGOS
BAJ
BEKULDOTT
EROS
ESTASSZONY
FARAO
FAZEKAS
F6UR
HARAP,.O
HAZF6
HAZIUR
HiM
Hin
HON, .I
ISTEN
JO
ICAKAS
KAN
KAR
KECSES
KEREK, -UR
KERTEK
KESESEK
KET, KETT6
KiNZO
KIRALY

KIS, -UR
KOS
KUS (nePnev)

KONEMC
KOR, -ISTEN
LANY
MAGYAR
MAROK
MAS, .HONI

MEN
t\,{ENTo
METSZ6
NADOR
NAGY, -UR
NEP
NEV
OROSZLAN
6s. -un
ROSSZ
SETET
SZEKER, .ES

3Z6
TANYER
TESZ, TEVO
TIK
TUD, -O
UR,-I; -65
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il" C"Ot of the Egvptians' Vol' I-lI' New York 1969'

- SUOCE. E.A.W.' Egyptian Dictionary' V-ol' I' Lon-

Oon, tSZO. - BUDGE' E'A'W Egyptian Language'

X"* i".t, 1973. - CHILD' Gordon' The Prehistory

;i;";; Societv' London, less' - DAUMAS' F'

Ls Dlzux de l'Egvpt' Paris 1970' - GARDINER'

,qiun. Egyp,ian Grammar' l'ondon 1969' - JAMES'

E O.'pi""rti.r.ric Religion' London' 1957' -_ PALFI K'

;;;;t;. nemzet osvalldsa' Budapest l94l' -
szgNii'grERY I. Scriptores rerum Hungaricarum'

Vol. t. BudaPest 1937.
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