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Tharan-Trieb Marianne 
 
A szkíták Indiából? 
 
 
„Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi 
kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi India 
tárházában.” 
(Kőrösi Csoma Sándor szegedi síremlékének felirata) 
 
 
1. rész  
A dravida – vagy dél indiai nyelvcsaládok összehaso nlító nyelvtana 
 
Robert Caldwell, 1875, A comparative grammar of the Dravida 
 
Robert Caldwell skót szülők gyermekeként 1814-ben született Észak-Írországban. 
Fiatal kora óta érdekelte az összehasonlító nyelvészet. 24 éves korában érkezett 
Indiába, Madraszba (Chennai) misszionáriusként. A vallás terjesztése és az egyház 
szervezése mellett jutott ideje a helyi történelem és nyelvek kutatására. A régi tamil 
irodalom pálmalevélre írott kéziratait tanulmányozta, ásatást folytatott, régi épületeket, 
urnákat és érméket talált a Pandya királyság korából. 1891-ben halt meg. 
 
A tamil nyelv tudósa fenti könyvét 1875-ben adta ki, de ez már a 2., javított  kiadás 
volt. Az Előszóban így írja le elméletét: 
 
„A dravida nyelvek külön helyet foglalnak el az indoeurópai nyelvcsalád és a turáni 
vagy szkíta csoport nyelvei között – de nem csak egy közbülső helyet, hanem 
lényegesen közelebb állnak utóbbiakhoz, mint előbbiekhez. Számos érdekes 
sajátosság egyezik az indoeurópai nyelvekkel, de némelyik olyan, hogy nem lehet a 
véletlenszerűséget feltételezni. A kapcsolat, amelyről tanúskodnak – amennyiben 
bármilyen kapcsolatról tanúskodnak – számomra nagyon határozatlanok és nagyon 
távolaik. Viszont azok a jellegzetességek, amelyek a szkíta nyelvekkel egyeznek, 
nem olyan számosak, de annál jelentősebbek és oly lényegesek, hogy számomra 
családi hasonlóságnak látszanak, és ezért felmerül a közös eredet kérdése. A 
bizonyítékok összeadódnak. Lehetetlen azt feltételezni, hogy mindezek a figyelemre 
méltó hasonlóságok, amelyeket egymás után bemutatok ebben a műben csupán az 
elme fejlődésének hasonlósága alapján keletkeztek – amire nincs bizonyíték – vagy 
a külső körülményekben és a történelemben megmutatkozó hasonlóság alapján – 
amire szintén nincs bizonyíték – sokkal kevésbé bármiféle közös ok nélkül, csupán a 
véletlen működésének köszönhetően. Ez a rokonság számomra nem csupán 
morfológiai, … hanem genealógiai. … Nem kellene tehát a dravida nyelvcsaládot 
nem csupán összekötőkapocsnak tekintenünk az indoeurópai és szkíta csoport 
között, hanem – bizonyos jellegzetességeiben, főleg a névszók rokonsága alapján – 
az emberi beszéd történetének legjobban fennmaradt képviselőjének, mely régibb az 
indoeurópai foknál, régibb, mint a szkíta és régibb, mint a kettő elválásának kora?” 
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Ide kívánkozik a közbevetés, hogy Caldwell szkíta nyelvekről beszél, amelyek 
nagyjából, de nem teljes egészében fedik a turáni nyelvcsalád fogalmát. A turáni 
fogalmat Max Müller német nyelvésznek köszönhetjük, akire Caldwell gyakran 
hivatkozik is. 
 
Könyve 55.-56. oldalán ezt írja: „Mr. Edkins a „Kína helye a filológiában” c. művében 
a kutatás új vonalát nyitja meg, amely turáni hatások meglétéről szól a szanszkrit 
nyelvtani szerkezetében. Szerinte a szanszkrit próza szórendje is inkább turáni, mint 
árja. Eszerint kimondható, hogy a turáni hatások érezhetőek még a szanszkritban is.” 
 
A 64. oldaltól azt boncolgatja, hogy mely nyelvcsaládokkal rokoníthatók a dravida 
nyelvek, tekintettel arra, hogy közelebb állnak a szkíta mint az indoeurópai 
nyelvekhez. Eask professzor, aki először vetette fel, hogy a dravida nyelvek 
valószínűleg szkíta nyelvek, csupán felveti a témát. A bizonyítást ő is, és követői is 
igen hiányos állapotban hagyták. 
 
68. oldal: „Ne feledjük, hogy a török, finn, magyar és japán nyelvek, bár sok 
jellegzetességükben erősen turániak, sokkal ragozóbbakká váltak, mint a dravida 
nyelvek.  Mr. Edkins a „Kína helye a filológiában” c. művében mindkét 
feltételezésemet erősen támogatja: minden szkíta nyelv eredeti egységét és a 
dravida nyelvek kapcsolatát - mindent figyelembe véve - az egész szkíta csoporttal. 
Az apróbb egybeesések nagy része, amelyekre támaszkodik, valószínűleg el fog 
tűnni további vizsgálódások után; de minél inkább tanulmányozzuk a filológia ezen 
ágát, annál inkább nyilvánvalónak tartom, hogy érveinek fő vonalai – különösen a 
dravida nyelvek és a mongol közötti hasonlóságokra vonatkozóak – helyesek. 
Hozzátehetem, hogy számomra mindaz, ami a szkíta nyelvcsoport 
tanulmányozásából megvilágítja a dravida nyelvek szerkezetét, annak az elméletnek 
erős bizonyítékául szolgál, hogy megvan bennük a szkíta elem.”  
 
Tán nem szükséges hangsúlyozni, hogy Caldwell püspök nem a „délibábos” magyar 
kutatók sorát gyarapította. A 19. század 2. felében még csak ébredezett a hunfalvy-
féle finnugor elmélet, még csak kezdték kiszorítani a hivatalos tudományból a más 
irányt képviselő tudósokat – de egy angollal szemben nyilván még a MTA is 
tehetetlen volt. Caldwell püspök elméletét és könyvét Szentkatolnai Bálint Gábor is 
ismerte és felhasználta tamil tanulmányaiban és a 3000 közös gyököt bemutató 
szófejtő szótárkájában. Caldwell bizonyítékait a magyar rokongyökökkel erősen 
alátámasztotta. Ezen kutatások és bizonyítékok fényében érthetetlen, hogy a 
hivatásos nyelvészet másfél száz esztendő elteltével is makacsul meghazudtol 
minden érvet és bizonyítékot. 
 
De Caldwell más területekről is alátámasztja érveit a közös szkíta-dravida eredetre. 
Részletes leírását adja a közép- és észak-ázsiai samanizmusnak, amelynek 
rokonelemeit megtalálja Dél-Indiában, elsősorban a todák vallásában. Ezt ő a közös 
eredetre vezeti vissza, míg mások hasonló mentális jellemzőkkel és társadalmi 
körülményekkel magyarázzák. Caldwell még hozzáteszi, hogy a hasonlóság a 
dravidák ősi vallásában és majd minden szkíta nép vallásában, csak erősíti a szkíta 
népek rokonságának feltételezését a dravida népekkel. Ugyanakkor olyan 
rendszerek meglétének nyomai is léteznek, amelyek részben megfeleltethetők az 
indoeurópai népek ősi vallásának. Példának hozza fel a feltárt ősi sírokat, a 
kőlapokkal kibélelt sírgödröt benne agyagkorsóval, amely ritkán holttestet, többnyire 
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az elégetett csontokat tartalmazza mázas agyagedények és vasfegyverek 
társaságában. Az ilyen síroknak többféle fajtája ismert – és meg kell említeni, hogy 
nem csak Indiában, nem csak Itáliában, hanem a világon bárhol -, de a téma kifejtése 
igen messzire vezetne, bár szükséges lenne. Az sem tudható, hogy ez a temetkezési 
mód Indiából származott-e, hogy e népek dravidák voltak-e. Viszont rendkívüli 
hasonlósága a kelta és szkíta temetkezésekhez csak ahhoz a feltételezéshez 
vezethet, hogy közös az eredetük. Az a nép, amely ezt Indiába hozta, csak Közép-
Ázsiából hozhatta, méghozzá nagyon korán. A nem arianizált dravidák, mint a 
kondok éls tudák – és esetleg más, ma ismeretlen nép, amelynek hagyományai 
megmaradtak - vallási gyakorlatának jellegzetességeiből arra lehet következtetni, 
hogy a dravida őslakosok egy része, talán a többség sámánizmust követett, mint 
Ázsia legtöbb szkíta törzse, de valószínű, hogy létezett közöttük egy erős 
indoeurópai tendencia is. Ez az eredmény egyezik a nyelvészeti összehasonlításból 
levezetett feltevéssel, hogy a dravida faj, eredete alapján inkább szkíta, mint 
indoeurópai, de indoeurópai elemmel erősen keveredve.  
 
A következőkben részlet következik a könyvből. Bár az indoeurópai és szemita 
kapcsolatokat vizsgáló szószedet is érdekes, de érdeklődésünket most a szkíta 
rokonságra fókuszáljuk. 
 
A *-gal jelölt kiegészítések nagy része Szentkatolnai Bálint Gábor 1897-ben 
megjelent Tamul (dravida) tanulmányaiból származnak, mert a magyar nyelv 
ismerőjének tanulságos, és mert R. Caldwell is bizonyára örömmel közölte volna, ha 
tudott volna magyarul, hiszen az ő elméletét támasztják alá. 
 
 
III. RÉSZ – SZKÍTA ROKONSÁGOK – 496. oldal 
 
„vagy 
Dravida szavak, amelyek közeli rokonságot mutatnak, vagy legalábbis feltűnő 
hasonlóságot a szkíta csoport néhány nyelvének szavaival, különösen az ugro-finn 
nyelvekkel.  
Az itt következő rokonságok nagy része egyértelműbb és közvetlenebb, mint az 
indoeurópai vagy szemita rokonságok, amelyeket az előző listákban mutattunk. A 
példaként felsorolt szavak többsége elsődleges jellegű, az ilyenek az ilyenfajta 
összehasonlításokban bizonyos tekintéllyel bírnak. 
 
 
A következő lista Dravida szavainak nagy része rendelkezik szanszkrit vagy 
indoeurópai rokonsággal, éppúgy mint szkíta rokonsággal; nagyon kevésnek van 
szemita rokonsága is; de inkább ebben a listában szerepeltetem ezeket, mert a 
szkíta rokonság fordul elő a legtöbbször, vagy látszik a legközelebbinek. Ezek a 
szavak, bár nem számosak, de különösen fontosak, mert bizonyítják a szkíta és 
indoeurópai nyelvcsoportok eredeti azonosságát. Bizonyos esetekben olyan 
szavakat is a listába tettem, amelyek már szerepelnek az indoeurópai listában, és ott 
már megállapítottam a rokonságukat, és amelyeket inkább indoeurópainak mint 
szkítának tartok. Itt is feltűntetem ezeket, hogy teljesebb legyen az összehasonlítás. 
Már említettem, hogy kevésbé fontosnak tartom a szavak összehasonlítását a 
rokonság meghatározásában, mint a nyelvtani formák és szellemiség 
összehasonlítását.  
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Bizonyítékul szolgálhat, hogy két nyelv lehet olyan közeli rokon, mint a latin és a 
görög, mégis ezen nyelvek mindegyikében a szavak nagy része, még a mindennapi 
élet szükségleteit kifejezők is, teljesen eltérnek a másik nyelv megfelelő szavaitól. Ha 
ez a helyzet az árja nyelveknél, amelyek legtöbbje a magas kiműveltség nyomait 
mutatja a történelem hajnalától kezdve, sőt még régebbről, sokkal inkább elvárható a 
szkíta család nem kiművelt, vagy nemrég művelt nyelveitől. Ennek a családnak a 
legkorábbi művelt nyelve (a behisztuni feliratok méd-szkíta nyelve) kihalt, vagy más 
nyelvekbe felszívódott. És csupán ezek a hátrahagyott feliratok tanúsítják valahai 
létét. 
 
A finn, magyar és török nyelveket csak az utolsó pár száz évben művelték (itt a 
szerző ismeretei azért hiányosak, még akkor is, ha „művelés” alatt az írásbeliséget 
érti!  Mert volt a magyar nyelvnek rovásírása is…A ford. megj.), míg sokkal nagyobb 
számú szkíta nyelvek máig semmiféle irodalmi műveltséget nem kaptak. Nyers, 
pásztorkodó életmódot folytató kóborló hordák, földművelő szolgák, vagy még 
barbárabb, vadászatból, halászatból élő törzsek beszélik. Beszélt nyelvük egyedüli 
irodalmi teljesítménye néhány dal, és talán valamelyik nemrég lefordított Evangélium. 
Következésképpen, míg azok a nyelvek egy közös eredet világos nyomait mutatják, 
vagy legalábbis egy közös formáló erő szabályainak megfelelő és azokkal egyező 
fejlődést, olyan fokon térnek el egymástól a részletekben, amelyet nehezen vesz 
észre egy más nyelvcsalád tudósa. Ezért az analógia alapján alig várható el, hogy a 
szkíta család nyelveiben felfedezzenek jelentős mennyiségben olyan szavakat, 
amelyek nagyon hasonlítanak a régen elkülönült és sokkal fejlettebb dravida nyelvek 
szavaira. Különösen, ha feltételezzük, ahogy én mindig is feltételeztem, hogy a 
dravida nyelvek létezésük nyomait mutatják már abból a korból, amikor az 
indoeurópai nyelvek még nem különültek el a szkítától, amikor a szavak és 
jelentéseik még nem tartoztak kizárólag az egyikhez vagy a másikhoz, hanem 
mindkettőnek közös tulajdonai voltak. Ez ellen fel lehet hozni, hogy gyengíti a szkíta 
rokonságból levezetett érvet az a tény, hogy a szkíta szavak, amelyek a dravida 
nyelvekben bizonyos szavaknak megfelelnek, nem találhatók meg mind egyetlen 
nyelvben, hanem néhány az egyik, mások más szkíta nyelvben van meg.  
Elismerem, hogy az ilyen véletlenek nem tökéletesen bizonyító erejűek, de 
emlékeztetem az olvasót, hogy meg kell elégednie ilyen részleges egybeesésekkel a 
szkíta nyelvek közötti rokonságok esetében.”   
  
 
Akka  nővér (kannada és telugu); tamil akkei, akka , és akkal ; 
Marathi akka. Szanszkrit, akka = anya; és ennek helyi tudósok egy valószínűtlen 
szanszkrit származást tulajdonítottak. Szerintem ezt a szót a szanszkrit kölcsönözte 
bennszülött dravida nyelvekből. Ezt a feltételezést támasztja alá széleskörű 
használata a szkíta csoportban.  A szó szanszkrit jelentése, anya, különbözik a 
dravida jelentéstől, ami nővér. De a költői tamilban egyik jelentése anya, és 
jelentésének összehasonlítása több nyelvben arra utal, hogy eredetileg idősebb 
nőrokont jelentett, és alapjelentése valószínűleg öreg, agg volt.   
A következőkben szkíta példákat látunk a gyök használatára nővér értelemben, 
pontosan, mint a dravida nyelvekben: tunguz oki vagy akin; mongol achan; tibeti 
achche; egyik török nyelvben ege; mordvin ahy ; más ugor nyelvekben iggen. A lapp 
akke jelent feleséget és nagyanyát. A mongol aka, tunguz aki, és ujgur acha, bátyát 
jelent; míg az öregember jelentése az osztjákban iky, a finnben ukko és a magyarban 



 5 

agg. Még a Ku nyelvben is, egy dravida nyelvjárásban, akke nagyapát jelent. Ezen 
szavak legősibb alapja valószínűleg: ak = agg, öreg. Másrészt, akka, az oszmán 
törökben húgot jelent; és hasonló jelentéssel találkozunk több rokonnyelvben. Ezért 
az is lehet, hogy akka eredetileg nőtestvért jelentett; majd nővért vagy húgot, másod 
vagy korlátozott használatban. A legvalószínűbb, hogy akka olyan gyökből származik, 
amelynek jelentése agg, öreg. 
Itt megjegyzendő az az érdekesség, hogy a dravida nyelvekben, mint a szkíta 
csoportban általában, nincs közös szó a fiú- és lánytestvérre, nagybátyára és 
nagynénire, hanem helyette olyan összetett terminusokat használnak, amelyek 
egyesítik a rokonság fokát a korral, pl. báty(j)a, öccs(e), nővér, húg(a), stb. 
 
att-an , apa; att-ei , anya; att-an , férfi felettes, elöljáró; att-al , anya. A szanszkrit 
szavak között megtaláljuk: atta, anya, nővér, az anya nővére; (atti is patetikus 
használatban). Ezt a szót is dravida eredetűnek tartom a szanszkritban a használata 
alapján; és kitűnik, hogy az apa vagy anya valamely rokonértelmében széles körben 
használatos a szkíta nyelvekben. 
A tt átváltozása néhány dravida nyelvben ss vagy chch hangokká teljesen megfelel 
az érvényes hangtörvényeknek. Ezért a malajalam achch-an és a kannada 
ajj-a, nagyapa ugyanaz, mint a tamil att-an; és valószínűleg, mint a hindi és marathi 
aja, nagyapa is rokon szó, ha nem azonos; attei, anya (tamil) lehet achcha, sőt 
achchi, malajalam. att-ei, tamil, att-e, kannada att-a, telugu jelent még anyóst, 
sógornőt, apai nagynénit. A szingaléz att-a jelentése anyai nagyanya, amely 
jelentések nincsenek meg a szanszkritban. Délmalajalam achchi anyát jelent, 
matrónát. 
E szavak szkíta analógiái: finn äiti, anya, együtt a következő apa jelentésű szavakkal: 
Török ata ; Magyar atya ; finn ata ; cseremisz atya; mordvin atai ; osztják ata. Ld. 
még lapp aija, nagyapa, és atje. Érdekes, hogy az atta a gótban is megvan: attan; 
aithein, any(j)a. Valamint latin atta, öregemberek megszólítása, ami annyi, mint apa. 
Ha keresünk ezen széles körben használt szóhoz Dravida gyököt, talán megfelel a 
tamil attu = összekötni, támaszkodni valamire. 
 
 
annei , anya; tisztelettudó megszólítás, nővér, ann-ei és amm-ei valószínűleg rokon 
alakok azonos alapon, mivel az m gyakran n-né puhul. Ld. ugyanakkor finn és 
magyar anya; mordvin anai; osztják ane; és anna, ana két török nyelvben. A hindi 
nagynéni, dajka valószínűleg azonos szó. 
 
app-an , apa. Hasonlítsuk össze a következő apóst jelentő szavakkal: osztják up, op ; 
finn appi ; magyar ip, ipa, após. Ld. még a szemita rokonságot.  
 
amm-al, amm-ei, amm-an , anya : használják idős nők tiszteletbeli megszólítására is. 
A szó másik formája a malajalamban umma, anya. A következők korrelatív szavak, 
amm-ay, anyai nagyanya, anyai nagynéni és amm-an, anya bátyja, néha az apáé. Ld. 
szamojéd amma, anya ; jenyiszei amma vagy am ; észt emma; finn emo, emä. 
Továbbá osztják in-a, nő, feleség, magyar eme ? (* mongolul: nőstény) 
Ld. Szanszkrit és szemita rokonság c. fejezeteket. A szanszkrit amba vagy amma, 
anya, valószínűleg Durga neve vagy címe, a dravida szóból származhat. Durga vagy 
Kali véres rítusait valószínűleg a démonimádó bennszülöttektől vették át a brahminok; 
és az amma anya nevet, amely név alatt ismerték és imádták – ez az egyedüli 
dravida neve – ugyanakkor vették át. Ld. még szindi ama anya. 
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Érdekes, hogy a tuluban az apát és anyát jelölő szavak kicserélődtek. Tuluban  
amm-e = apa, appe = anya. Magyarázat erre a szemita analógiáknál.  
A mongol ama, apa a szanszkritban: amba, apa. A tibetiben és testvérdialektusaiban 
pa vagy po férfit jelent; ma vagy mo, nőt; és ezeket a szavakat főnevekhez toldják a 
nem jelölésére: Bot-pa = tibeti férfi, Bot-ma = Tibeti nő. 
 
ar-u , ár, drága, ritka, ld. magyar áru, ár; finn arvo és lapp arwo, szanszkrit, argha, 
érték, ár. (argh, arh = megérdemel). 
 
al, el , tiltó rag noli — pl. kodel (kod-u = ad), nem ad ; szantal tiltó: ala. Ld. lapp ali 
vagy ele; osztják ila; és finn ala. Ld. még: A szemita rokonság fejezetet. 
A szanszkrit alam nem lehet tiltórag, mert azt jelenti, hogy elég.  
* ide tartozik a Magyar incs (régies alak), nincs, in-ség 
 
avva , telugu, nagyanya ; tamil avv-a, matrona, idős nő; kannada avve, anya vagy 
nagyanya; tuda av , mordvin ava, anya. (* cseremisz ava) Ld. az indoeurópai 
rokonság fejezetet. 
 
al-ei  hullám; kannada ale; az alei ige jelentése: járni, labilisnak lenni. Ld. finn aalto = 
hullám; örmény alik. Ld. különösen a nyugat indoeurópai hasonlóságokat. 
 
aru  folyó; telugu eru. Ld. leszgi (a csecsen nyelv rokona) vagy; Avar uor ; jakut 
(szibériai török) oryas; lapp wiro; osztják jeaga. Ld. még örmény aru ; Kopt jaro; és 
héber ir, yeor. * magyar: ár(adás) 
 
Am  igen; a gyök jelentése: válni valamivé. Ld. vogul am = igen; magyar ám 
 
iru-mbu , vas - motor (egy szamojéd dialektus) ur = vas. Ld. az indoeurópai rokonság 
fejezetet 
 
id-u , telugu úszni; kannada ij-u; tamil ninj-u. ld. magyar úsz-; osztják udem ; finn ui. 
 
ur , város, ld. baszk iri = város. * magyar vár  
Ld. A szemita analógiák fejezetet 
 
il  lenni, létezni; főnévként lény, entitás, dolog; névutóként: -ban, ben; régi kannada ol. 
Igeként az ul  rendkívül szabálytalan és az I, bár a gyökhöz tartozik, gyakran válik n-
né.  
*ld. fentebb: al, el 
A gyök eredeti formája nyilvánvaló a Tamil ulladu {ul(l)-adu) = van igében; a 
kannada ullavu {ul(l)-a-vu) = van; és az olyan főnevek, mint kadavul {kada-{y)-ul), 
Tamil Isten, szó szerint: a felettes vagy transzcendens Lény; és ul{l)-am = elme, ész, 
ami belül van, ulladu (ul-du) a tamilban a szép hangzás kedvéért undu lett (mint kol-
du = vett, kondu lett ), és ez az alak lett a telugu undu = lenni ige ragozott alapja. Ld. 
ul = lenni, Ugor ol = lenni; cseremisz olam = vagyok ; szír voli, voltam; finn olen = 
vagyok, török ol, magyar volt.   
A dravida ul alapjelentése a -ban, -ben, benne lehetett, amely értelemben a tamil 
mint ragot ma is használja.  
* sőt! magyar bel, bele, belé, belső, benne, -ban, ben 
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erud-u , írni, festeni; mandzsu ara; finn kirj, telugu vrayu = írni nem a tamil erud-u 
igének felel meg, hanem ennek: tamil varei, kannada bare = vonalakat húzni. 
* tamil vari = 1. színes sorok (v.ö. régi magyar szó barkál, tarkál) 2. színpompás, pl. 
vari p-puli (csíkos tigris)  
 
elu-mbu   csont, finn luu; szamojéd luy = csont. 
 
okk-a , malajalam minden; oka, telugu egy. Ld. mordvin wok = minden. 
 
kad-i, kar-i  harap. Lapp kask = harap; (h a magyarban a finnben k). ld. Indoeurópai 
rokonságok fejezet 
* a kedvelt indiai étel, a kari jelentése is: harapós, vagyis csípős 
 
katt-u  köt – a következő szavak mindegyikének köt a jelentése; osztják kattem; szír 
kuta; finn, keitt; lapp, karet; magyar köt. 
* ha fenti állítás a h-k váltásról igaz lenne minden esetben, akkor magyarul nem köt, 
hanem höt lenne 
 
kan  szem. Kínai ngan, yen. 
*magyar kandi, kandikál 
 
kannir   könny, ld. finn, kyynel; magyar könny. A tamil kan-nir szó jelentése: szem-víz; 
ez a hasonlóság valószínűleg véletlen.  
 
kapp-al hajó, a kapp-u igéből = befed (telugu), kapp-u = tető. A szó nincs meg a 
kannadában vagy tamilban, de létezik a kannada kapp-u főnév, földalatti helyiség, 
elefántcsapda (amit ágakkal és fűvel befednek) jelentéssel, valamint a tamil kappal = 
hajó, szó szerint hajó fedélzettel, ellentétben a padugu-val, ami nyitott csónak, és 
természetesen eredete azonos a telugu szó eredetével.   
* magyar rokona a kapu – a tamil ka-ppu = védelem, megtartás, kapu jelentéssel. 
Alapja a ka- = őrizni, védeni ige. Jelentés szerint a befedés is ide tartozik. 
A következő hajó jelentésű szkíta szavak hasonlónak tűnnek a tamilhoz: Vogul kap 
vagy kapa; szamojéd kepe ; jenyiszeji kep; jerkesz kaf; osztják chap. Ld. még a 
kapp-u alatt. 
 
kar-i  fekete, kar-ból a szép hangzásért; gudzsarati karo. 
Ld. török kara; kalmük chara; mongol k'ara; japán kuroi.  
A 8 szó egyike, amit az altáji ótörök nyelvből a kínaiak feljegyeztek:   
Koro = fekete. Ezek a szkíta rokoni kapcsolatok túlságosan egyértelműek, hogy a 
legkisebb kétséget is megengedjék. Világos kapcsolat van e között a szkíta-dravida 
gyök és a szanszkrit kala, a tamil kalam között, amelyből származik a karagam. 
Rávilágít a kala és kar-u kapcsolatára. Valószínű, hogy a kri (kar), Krisna isten 
nevének gyöke, a szanszkrit fekete (melléknévi alakja: karshna), rokon a szkíta 
alakokkal és végső soron a kal-a-val. 
*ide tartozik a káromol, káromkodik – tamil karukku = feketít, vagyis: szid, tamil 
karumu = feketedik, vagyis mérgelődik, kárpá l = tamil karu-baru (zajos szidás) 
finn kiroilee 
 
kara-di  medve, kara-du (durva) szóból származik. ld. szamojéd korgo; tunguz 
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kuti, kuuti. Ld. még indoeurópai rokonság fejezetet. 
 
karu-gu  sas. Ld. osztják kuruk = sas. Ld. az indoeurópai hasonlóságokat 
*magyar kar-valy – tamil: karu-vali (feketefarkú madár) 
 
karutt-u , torok; kur-al = légcső. ld. vogul kuryd; finn kurkku, kero, kerri; kurd geru; 
lapp karas, kirs. Ld. szláv gorlo; szanszkrit griva, gala. 
* magyar garat 
 
kal , kő. Lapp kalle, kedke vagy kerke; leszgi (csecsen) gul; kamcsatkai kual, kualla. 
Valószínűleg távoli kapcsolatban állnak ezekkel: finn kivi; magyar kő(v); osztják key, 
kaükh. Ld. még (l-r váltással) tamil kar = kavics, és örmény kar, kuar = kő. A dravida 
gyök nem követhető tovább, mint a kal = kő; de az ennek megfelelő lapp kalle vagy a 
kalwat-ból (megkeményszik) származik, vagy kapcsolatban áll vele. Ld. még lapp 
karra = kemény, nyers  
 
kall-am, kala-vu , lopás. Lapp keles = hazugság; magyar csal; szanszkrit, chhala = 
csalás. 
 
karr-u  (kiejtve kattr-u), szél. Valószínűleg a kal-ból, aminek egyik jelentése szél, -du 
hozzátoldásával (kal-du = kattru); telugu gali. Kangazi (egy török dialektus) kat = szél; 
szojot (egy szamojéd dialektus) kat; más szamojéd dialektus chat, kada (vihar = 
charru); grúz kari; 
 
kay , melegíteni, forró, égni, égetni. Ld. finn keite, keittää = főzni, forralni; Ld. az 
indoeurópai hasonlóságok fejezetet. 
 
kal  láb; tuda kol; tulu kar, mongol k'ul; osztják kul; tunguz chalgan, halgan; permi kok; 
oszét kach, koch; vogul lal; koreai pal/ kanton-kinai koh; magyar gyalog. 
* a láb a „kelő” – tehát a kel gyökhöz is köze van. Finn jal(ka) 
 
 
kira , öreg, régi; magyar, kor; keleti török chari; egyéb török kar, kart; votják keres; 
leszgi (cseremisz) heran. 
Ld. az indoeurópai hasonlóságok fejezetet. 
 
kil   lent (kannada); tamil kir; alapszó kir. ld. volgai kilgi, kelga = mély. A tamil kir-ből 
származik: kir-angu, gyökérhagyma, talán összefügg a szláv koren, a jenyiszei koryl. 
 
kudir-ei , ló; kannada kudur-e. A szanszkrit ghota = ló eredeti kapcsolatban állhat a 
dravida szóval; de nem feltételezem, hogy a dravida szót a szanszkritból 
kölcsönözték volna, mivel a tamil néha használja a ghota szót (tamilul ghoram, 
godagam; telugu gurram-u), a saját kudir-ei szava mellett; a tamil szó valószínűleg a 
kudirei, kudi = ugrik igéből vezethető le. 
Szkíta rokon szavak: jenyiszei kut és leszgi kota. 
 
kud-i , lak; kud-il, kudis-ei, kunyhó; valószínűleg ebből: kud =összejönni. Telugu és 
kannada gud-i = templom. Hasonló szó: kuta vagy kuti a szanszkritban is megvan. Ld. 
a szanszkrit rokonság fejezetet. A finn nyelvcsalád nyelveiben is van hasonló: 
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mordvin kudo = ház; cseremisz kuda, finn kota, osztják chot, lapp kata. Gyanítom, a 
szász cot eredete is innét van. 
*magyar had mint család, nemzetség, tömeg, háború, csata – Dr. Gundert szerint a 
kud-umban = család is a kudu alakra utal, és a kudi = ház, család, faj, népség, város, 
ország szó tamil eredetű.  
Finn kunta = község 
 
kul-ir   hideg, fázni, eredeti alapja kul; rokon szavak kud-al, kud-ir = hideg; telugu és 
kannada chali, tamil sil-ir = reszketni mellékgyöknek látszik. Ld. lapp kal-ot, fagyni,  
finn cyl-ma. A telugu és kannada chali-val v.ö. permi cheli = hideg. Ld. az 
indoeurópai hasonlóságok fejezetet. 
* kulu a hűv, hív alapja, mert az l a magyarban u, v lehet. A hidegnek a hív az 
összevont alakja, mint a tamilban a kulu a ku-dir alapja. (a hideg régies alakja: hív-
deg) 
 
kei  kéz 
* a régi tamil alak: ka-s-i – így már érthető a rokonság 
 
key   tenni. Minden dravida dialektusban kei = kéz. Teluguban van 
kelu is. A szó leggyakoribb formája a teluguban chey-i. A tenni szó majdnem azonos: 
key, chey, Ld. a szanszkrit rokonság fejezetet. Ld. a következő szavakat a szkíta 
nyelvekben: magyar kéz, finn käte (gyöke ka, birtokoseset ka-an), észt kasi, osztják 
kef, lapp kat, permi ki, laszi ke, mingrel che, kaszi-kumuk (egy török dialektus) kaya, 
török kol, mongol ghar, tunguz gala. A magyarban megvan mindkettő: kar és kéz; de 
a jelentésbeli különbség azt bizonyítja, hogy ezek a gyökök, bár talán eredetileg 
rokonok, egymástól függetlenül fejlődtek.  
A szkíta nyelvek „tenni” jelentésű szavai ugyanolyan kapcsolatban állnak a „kéz” 
szóval, mint az árja és dravida nyelvekben: Török kyl = tenni, mongol ki, mandzsu 
gai, mordvin ka. Ezek hasonlítanak az árja kar = tenni szóra, de közelebb vannak a 
dravida ki, ke szavakhoz. Az indoeurópai „kéz” és „tenni” szavak nagymértékű 
azonossága a szkíta és dravida szavakkal megbízható illusztrációval szolgál ezen 
nyelvek eredeti egységének bizonyítására. 
 
kapp-u  földalatti helyiség (kannada), csapda; tamil keb-i = barlang. Ld. mongol és 
mandzsu kobi = üreg, barlang; osztják kaba, kebi, kavi = szoba. Ld. még kappal = 
hajó (tamil) a telugu kapp-u = befed szóból. Ld. az indoeurópai hasonlóságok 
fejezetet. 
 
kivi   fül (kannada); tamil és telugu chevi, tulu keppi, tuda kevi, brahui khaff: 
valószínűleg rokon szó a tamil kad-u = fül és kel = hall. A következő szkíta szavak 
fület jelentenek: szamojéd ko, ku, kus; koreai kui, oszét k'us, kurd g'oh, török 
dialektus kulak. Lágyított dravida alak sevi-ből, ld. szanszkrit: sravas = fül. 
* A fül és a hallás csaknem minden nyelvben összefügg. A magyar hall a kel-ből: 
régiesen: hadla-va = hallava = hallá. Töve a tamil kádu = fül, hallás, további tamil 
alakok: kal, kallu = meghall, hall, valamint val = fül.  
 
kel-u   kéz (telugu). Ld. kurali kell és grúz cheli = kéz. Ld. még: kei. 
 
kel , hall.  kel-vi  = hallás. Ld. finn kuul-en = hallani; szír kyla, cseremisz kol-am, 
magyar hall, valamint kér. (* Így írta Caldwell, ami furcsának tűnhet. De érdekes, 
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mert Bálint Gábor is ezt írja: kér-dez lehet,  a kér- továbbképzete, de lehet, hogy a 
kél- (hall) igével összezavarodott tamil kerl- kérdezni társa.) Lapp kull-et (kullem = 
hallás} Ld. az indoeurópai hasonlóságok fejezetet 
 
kol , öl. Ld. finn kuole = meghalni; cseremisz kol-em, szír kula, magyar hal. Ld. az 
indoeurópai rokonság fejezetet. 
* továbbá: mongol kali = repülni, folyni, meghalni 
*Kiegészítés: tamil ula = meghalni, pusztulni, Kol-, kollu- = megölni.  
Tamil ula = öl, továbbá: mongol ala, török-tatár öl-, ül-. 
A tamil ula jelent múlást, haladást is, tehát a magyar halad ige gyöke is.  
 
kan, tamil kon  uralkodó, fejedelem, kán; pásztor megtisztelő használatban, vagy a 
pásztor kaszt tagja; kon-mei = királyi tekintély. Más alakja ko = király, isten. koyil = 
tamil templom; ó-tamilban: palota, szó szerint ko-il = a király háza. Nehéz 
megmondani, hogy melyik az eredeti alak, a ko vagy kan. Ld. török és mongol khan, 
khagan; osztják khon. 
 
kor-i  baromfi; kannada kolu, tulu kori, telugu kodi, gond kór 
(a ku-ból, ami madár kiáltozását jelenti (ebből származik a kuyil = tamil kakuk, és kur-
al = hang). A dravida nyelvek ezt a szót használják a kakasra és tyúkra is. Ha 
megkülönböztetik: tamil seval = kakas, vagy pettei = tyúk kerül a kori elé. A 
szanszkrit kukkuta = kakas valószínűleg a ku hangutánzó madárkiáltásból származik, 
és akkor eredete egyezik a dravida hangutánzó kori-val. A szkíta analógiák viszont 
közelebbiek és közvetlenebben: vogul kore, osztják korek, kurek, permi korech, kuryg, 
kuraga. Mintha az észak ázsiai nyelvek a szót közvetlenül a dravidából vették volna 
át; mert a baromfi Indiából származik, ahol még megvan a vadon élő őse. Amikor 
Észak-Ázsiába került, akkor természetesen a névvel együtt vették át. Mivel a név 
nem szanszkrit, hanem dravida, igencsak elképzelhető, hogy a baromfit az árják 
Indiába érkezése előtt – aminek következtében megszűnt a kapcsolat a szkíták és 
dravidák között - vették át Indiából Közép- és Észak-Ázsiában. A dravida szó az 
indoeurópai nyelvcsalád nyugati ágának két nyelvébe is utat talált: a perzsában  
khor-os = kakas; kour-ek = csirke; és az oroszban: kurr = kakas, kuritsa = baromfi; 
kicsinyítős alakja kur-otchka = csirke. 
 
saral , szél által hozott eső: déli tamilban: a délnyugati monszun által hozott eső. Ld. 
szamojéd sarie, permi ser, votják sor = eső. 
 
sa, vagy sag-u , meghalni; telugu chachi (gyöke: cha). Ld. szamojéd chawe és 
chabbi = halott. Ld. Szanszkrit rokonság fejezetet 
 
cher-u , sár. Ld. chedo, zerta, choti, és chat leszgi szavak jelentése: agyag. 
* magyar sár! 
 
tal-a  fej (telugu); kannada tal-e, tamil tal-ei. Ld. mongol tolo-gai, kalmük tol-go, burját 
tuk-gai szamut (egy tunguz dialektus) döll; más tunguz dialektusban düll, del, deli, 
török tor. 
 
ti  tűz. A tamilban gyakrabban használják a neruppu szót, telugu 
nippu, nippuka; de a klasszikus szó a tamilban ti, és délen jobban elterjedt. 
Klasszikus kannada ti, tulu tu. A szó szkíta rokonsága különösen nyilvánvaló:  
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szamojéd tu, tui, ti, ty, mandzsu tua, magyar tűz, osztják tut, tunguz togo, leszgi tze, 
zi, zie, finn tuli, lapp tall, mongol tul. Ld. még gall (gaelic) teine, walesi tan, és perzsa 
tigh. Szanszkrit tejas = ragyogás a tij-ből = éles származik. De ld. a szanszkrit fényes 
szavakat: di és dip, 
*tamil ti- = égetni. A szó nagyon sok nyelvbe elvezet:  
A Czuczor-Fogarasi szótárban ez áll: „TŰZ, a régieknél gyakran tíz”. De nem csak a 
magyarban. Ezt az i-s kiejtést őrzi a francia: TISon (tis-on, értsd: „TŰZeny” = üszök, 
parázs, TISeur (tis-eur, értsd „TŰZer” = fűtő. Az olaszban is tisztán fennmaradt a tűz 
szó: TIZZo: izzó szén, parázsló fatuskó, TIZZone: parázs (Varga Csaba szíves 
közlése) 
Kabay Lizett a Kulcsképekhez kulcsszavakban is behatóan foglalkozik a tűzzel, sőt a 
tordasi tíz jelét azonosítja a nap tűzszegével, és innét az összefüggés a tízes szám 
és a tüzes viharistenek között. 
 
ter  szekér. Mongol tereg. 
*Ez így nem sokat mond. Itt a forgás, kerék (térül, térít (fordul), térül-fordul, teker) 
fogalmával van dolgunk. A szekér kereke ugyanis forog. Tamil tigiri = henger, kör, 
szekér, malom, mongol deger-em, török-tatár degir-men, malom. Oszmán tekerlek = 
kerék, mandzsu tokoro = kerék, kör, mongol takar-ik = kerék. A szekér a tekergő, 
vagyis a forgó. A szanszkrit csakra (kerék) tamil alakban sakkaram = kerék ÉS 
szekér.  
A teker – forgat, csavar, tekereg – szóbokorhoz tartozik a tamil sigarli-gei (nyaklánc, 
kör, tekercs), és tigir = kötél, tekert valami, a mongol tegere = körülforgatni, tögöri = 
körbejárni, török-tatár tigra = környezet 
 
tol  bőr; kannada togal-u. Ld. vogul toul, towl = bőr. 
 
nakk-u , nyal; főnév nakku = nyalás; alapja nal = nyelv. Ld. osztják nal = nyal és nal = 
nyelv; szamojéd nawa = nyelv, nalige kannada = nyelv. * finn nuol- nyal, niel- nyel 
 
*Szentkatolnai Bálint Gábor a tamil nal-, nallu = szeretni, dédelgetni alakot felelteti 
meg a ’nyalni’ igének. 
  
nag-ei  nevetni. Osztják nag-am = nevetni; nach = nevetés, magyar nevet. 
*ide tartozik a negéd. Tamil nagu = nevetni, csúfolódni, túltenni valamin = tamil nagal, 
nagudal) 
 
nay  kutya, valószínűleg a na = nyalni-ból = a nyaló állat. Nohai = kutya; kalmük nokoi, 
nochoi. Teluguban a róka nakka, nakku = portyázás-ból. A klasszikus tamilban a 
kutya nayakkan, naya = kedves-ből. 
 
nerri  (kiejtve nettri) homlok (neri = egyenesen állni); Telugu nud-ur. Ld. leszgi nata, 
nodo, nete-bek. 
 
nod-u  látni, észrevenni (kannada); tamil, malajalam: nokk-u. Ld. mongol nüu = szem. 
* finn näh-, näke- lát 
* Szentkatolnai Bálint Gábortól: net-et = székely néz-kél, ide-oda tekintget, s így a 
néz igéhez tartozik. A tamil nyelvben 3 szinonim jelentésű alak van: 1. nokk-u, 2. 
nottam = ellenőrzés, gyöke: kannada nodu (látni), 3. nedu = keresni, mongol nidün, 
nüdün = szem, tkp. a néző. 
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nairu, neyir-u   nap (tamil-malajalam); nesa-u (klasszikus kannada). Ld. magyar nyár, 
nap, mongol nar-an = nap; osztyák nai, afgán nmar. 
 
pasu  zöld; pul = fű. Magyar pázsit, pul = fű; vogul piza, osztják pady. 
 
pei-(y)-an, pei-(y)-al  fiú, szolga (tamil-malajalam); pei-dal = gyerek. Kannada heida 
(peida) = fiú vagy lány, peiyan = fiú; az –al-ra végződő szavak igei főnevek, ezért 
semlegesek. A szó gyöke pei, a pas-u (pas-u=pay-u - pei) lágyított alakja. Ezért 
pasan-gal a régibb tamil alak. Ugor alakok fiú jelentéssel : vogul py, pu; mordvin és 
szír pi, votják pyes; finn poika; magyar fiú; észt poeg; osztják pach, poch, pagul, 
pagam, pyram; lapp patja. A svéd poike a finn poika-ból származik; és a latin pu-er, 
és angol boy rokon szavak. Ld. az indoeurópai hasonlóságok fejezetet. A dravida 
nyelvek őrzik mindezen szavak ősét: pei = tamil zöld vagy zsenge, az alak a pas-u 
(pay-u, pei-jé alakulhat)-ból lágyult egy dravida szabály szerint. 
 
par-a  öreg, elhasznált; Kannada pala-ya. Ld. mordvin peres; szír pörys; osztják pirich. 
Ld. az indoeurópai hasonlóságok fejezetet. 
 
pal  fog (pandri = pal-di, tamil kandisznó, agyarral). Ld. lapp pane, padne; volgai 
padne, pai, pin; osztják pank, penk, pek; cseremisz py. 
 
pal, pala  sok. Finn paljo; mandzsu fulu. 
*Szentkatolnai Bálint Gábor más összefüggést lát: tamil poli- összegyűlni, bővében 
lenni, török-tatár bol, mandzsu pulu = sok, magyar boldog (bőség) 
 
pal  fél, valami része. Szamojéd pealea; cseremisz pele; lapp beale; osztják pelek; 
magyar fél. Ld. a szemita hasonlóságok fejezetet. 
* finn pelkää 
 
pid-u  megragadni, fogni. Finn pitä megragadni  
 
pir-agu  (gyöke pir) mögött, után. osztják pir, pira = hátul; finn perä. Ld. indoeurópai 
és szemita hasonlóságok fejezeteket 
 
pill-ei  gyerek. Jarkandi tatár billa = gyerek. Mi lehet a hindi pilla = kiskutya eredete? 
Ld. az indoeurópai rokonság fejezetet 
 
pu-gei  füst, füstölni (telugu pog-a). Ld. magyar füst; török pára: bug, buch, 
bugu. ld. angol fog. 
*japán fusu-be- = füstöl, tamil posu-ngu = megégett, kormos 
 
pen , nőstény; kannada henn-u. Lapp hene. 
 
pokkil-i  köldök (telugu) (gyöke, eredete poy = üres (tamil). Osztják puklam. 
 
bayir  has (kannada); tamil vayir-u; gond pir. Ld. kangazi (egy török dialektus) bar = 
has; örmény port; albán bark; osztják perga; mordvin pak. 
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bal  létezni (kannada); tamil var = jól élni, felvirágzani. Ld. keleti török bol = létezni; 
magyar boldog. 
*ld. ehhez: pal, pala szónál 
 
man-a  ház (kannada), klasszikus tamil man-ei. Ld. szamojéd men = ház; vogul 
unneh. Gyöke a dravida man = lakni, élni; maniki = lég, otthon (telugu).  
 
mar-am  fa; kannada mar-a; telugu man-u (mran-u). Ld. lapp muor, muorra; kazi-
kumuk török murm, murch; mongol modo; tomszki madji; finn metsa; lett mes. 
 
mar-i sarj, állatok kölyke, pl. szarvas, ló, szamár; Kannada gyerek; mongol mori = ló; 
Mandzsu morin; német Mähre; ónémet marah; gall marc. A mongol mori töve 
található a kínai ma = ló-ban. A dravida szó valószínűleg a mar-u = más szóból. 
*bari = kisbárány felel meg a mari-nak. Társa a barka (szőrös bimbó), eredetileg 
„fodros-bodros”, mert a tamil mari = fodrosodik 
 
mal-a  domb, hegy (kannada, malajalam, telugu; tamil mal-ei. ) 
Ez a dravida gyök a szanszkritba is bekerült, mint a Malaya szó töve, földrajzi 
tájegység neve a szanszkritban. Később a görögök és arabok "Male''-nak nevezték. 
Innét származhat a Maldives szigetek neve, dives (szanszkrit, dwipa), = sziget, ami 
Malehoz vagy Malayalamhoz tartozik. Ld. még albán malli = domb; vogul molima; 
permi mylk; volgai (r-l váltással) mar; szamojéd; avar mehr; finn mäki. 
* ide tartozik az elfeledett magyar szó: mál, mály – mint hegyek neve: Rózsamál, 
Királymál, stb. Valamint a mely, mály, mint prémes állatok hasbőre (rókamálya). 
Indiában találkozunk a Mala-bár parttal is. Gyöke: mal-i = növekedni (tamil) 

  
murumuru , morog (nem teljesen hangutánzó szó). Ld. finn muraj, és magyar morog, 
Ld. az indoeurópai rokonság fejezetet 
 
mun  előtt; magyar emun, umun ??? Kínai mien vagy min = arc 
 
van/man  ég - mordvin manel; tunguz nyan; kuki dialektus a Chittagong dombokon:  
van.  
*Magyar menny! Ide tartozik még tamil man = nagyság, vin, vinnu = levegő, ég, 
istenek világa, a mi- (gyök) = levegő, magasság, fölött 
 
vay , száj, Ld. szamojéd aiw-a = száj; lapp saiiwe; magyar ajak, száj 
*Régi magyar szó: aj =nyílás, hasadék, vájadék – áj- váj, ld. még ajtó. A tamil vay 
jelent még: luk, nyílás, szó, hang vay-adu = mondani, török-tatár az-t, magyar: ejt   
 
vir-i , virraszt, ld. finn vir-ot; magyar vir-ad 
* tamil viridal =ragyogás, fény, gyöke: vir-i = kinyílni ld. magyar virul, tamil virli = 
felébredni, virli-ttal, virlippu = virrasztás,  
 
velich-am  fény; vilakk-u, fény, magyar: világosság 
* tamil vilakku = fény, lámpa, kannada belak-ulla = fény, világos, vilakku 
megvilágítani, vilangu ragyogni, világos, világlik, villan, villámlik; veli az idő kiderül, 
gyöke: vel = fehér; vell-appu = hajnal mint villámodás 
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„A következő magyar rokonszavak listáját Dr. Gundert állította össze, ráadás a már 
fentebb említett szavakhoz. Ha nem áll mellette mely nyelvből vétetett, akkor a tamil 
szó áll alább.   
 
ala, kannada   alá 
kasappu .  keserű 
kiru, kannada  kis 
kittu    közel 
suppu    szop(ik) 
ser,     szed 
serippu   cipő, cipellő 
siragu    szárny, szirom 
sol    szól 
sor kannada és tulu  szór 
soru     szór – mármint lukas edényből a víz kifolyik 
sudu    sül, süt 
sul    szül 
surukku   szűk 
tarei    terem 
tilei    tele 
tondu    tűnni (látszani), tündökölni 
podi    por 
por    per 
pes-u    beszél 
betta kannada  bérc 
magu (gyerek)  mag(zat) 
mal    múlik 
muyal (tulu nosa- )  nyúl (nyuszi)  
mulei,    mell 
ve    fő 
vinei    bűn 
vir    virrad, virág(zik) 
viru (rulu bur)  buk(ik) 
vit    vet. 
 
 
Feltűnően nagy számú az egyezés a dravida nyelvek és a mongol között, az 
elvekben és alakokban, de kevés hasonlóságot találtam a szavakban. 
 
Meg vagyok győződve, hogy a listákban feltüntetett hasonlóságok közül sok esetben 
csak hasonlóságról van szó, semmi másról. Majd kiderül vizsgálat közben, hogy a 
hasonlóság növekszik vagy csökken, és ezért lehet, hogy véletlen. De meg vagyok 
győződve, hogy nem minden hasonlóság, amit kimutattam, a véletlen műve, és 
segítségnek tartom további, bővebb és alaposabb kutatáshoz, és ezért nem 
tudománytalan, a tudósok figyelmét ilyen hasonlóságokra felhívni, amelyek léteznek 
– bármilyenek legyenek is. Kívánatos a tudományos kutatás érdekében utalni a 
többféle irányra, amerre ilyen kutatásoknak el kell indulni, és eszközt adni kezükbe, 
hogy fogalmat alkossanak, hogy van-e kilátás sikerre vagy nincs.” 
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2. rész  

 

Találunk-e szkíta nyomokat Indiában? 

 

A legrégibb tamil irodalmi művek, mint pl. a Kalittokai egy elsüllyedt kontinensről 
tudósítanak, amely Indiától délre létezett több tízezer évvel ezelőtt. Az elsüllyedt 
földrész neve Kumari Kandam, vagy ahogy jobban ismerjük: Lemuria. 

Mielőtt belemélyednénk az indiai régmúltba, következzen itt két bekezdés egy indiai 
blogból: 

„Az Indiai Régészeti Minisztériumot és a kormányt nem érdekli, hogy megtalálják a 
tamil hagyomány gyökereit. Mindig is el akarták törölni a tamil kultúrát a neo-hindi 
kultúra erőltetésével. Van pénz a hindi terjesztésére, de nincs pénz a dravida 
kultúra kutatására. A tamil politikusok versenyt futnak, hogy több pénzt kolduljanak, 
nekünk pedig védeni és tanulmányozni kell kultúránkat… többet kell kutatni  
Kumarikandamot...  

És: 

Az indiai kormányt sajnos nem érdekli sem a régészet, sem semmilyen régi 
történelem, amely az elfogadott elméleteket vitatja. Így a Saraswati (Harappa) 
civilizáció, vagy a Kumari Kandam tamil civilizáció kutatását, vagy bármit, ami 
vitatja az ortodox nyugati gondolkodást, nemcsak rossz szemmel néznek, hanem 
megtiltják, oly mértékben, hogy aki ilyen veszélyes gondolatokat terjeszt, azt 
kirekesztik és nevetségessé teszik.” 

A helyzetet ismerős, ugye? 

Jayasree Saranathan írja az Árja invázió elmélete alaptalan c. cikkében: 

„Tudósok kontra filológusok?  

Pillanatnyilag India őstörténetének két teljesen eltérő változata ismert, két 
gyökeresen eltérő kronológiával és mindkét részről sok vitával. Az árja invázió 
elméletének és a hozzá kapcsolódó kronológiának a hívei azzal vádolják az új 
kronológia szószólóit, hogy hindu sovinizmusban szenvednek. Utóbbiak előzőek 
szemére vetik, hogy gyarmati-misszionáriusi előítéleteket táplálnak és tagadják a 
bennszülött indiaiak őshonosságát. A vitába új elemként lépett a tudományos kutatás. 
Míg a régi elmélet kizárólag filológiai érveken nyugodott, az új elmélet csillagászati, 
földrajzi, matematikai és régészeti bizonyítékokkal dolgozik. Egészében véve, utóbbi 
szilárdabb alapokon nyugszik. Nem csak hogy a filológiai érvek kezdettől fogva erős 
feltételezéseken és merész találgatásokon alapultak, de mind a régi, mind a mai 
civilizáció több összetevőből áll, mint csupán irodalomból. Továbbá a tisztán filológiai 
képzettségű tudósok – a nyelvészek – nem tudják értelmezni a technika nyelvét és a 
legtöbb tudományos információt az általuk tanulmányozott szövegekben… 

Az új kronológia alapján az ősi indiai himnuszgyűjtemény a Rigvéda 6000 évnél 
idősebb, és mivel a Védák asztronómiája és geometriája megelőz minden más ismert 
ókori civilizációt, tudósok, mint N.S. Rajaram, George Feuerstein, Subhash Kak and 
David Frawley, arra a merész következtetésre jutottak, hogy India volt a civilizáció 
bölcsője. A kora európai civilizációt (amely kb. 1000 évvel öregebb Mezopotámiánál 
és Egyiptomnál) északnyugat Indiából kirajzó néphullámokkal hozzák kapcsolatba. 
Ha ez így van, az egész ókori történelmet újra kell írni, főleg, ha hozzávesszük 
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azokat az állításokat, amelyeket tárgyi bizonyítékok is alátámasztanak, hogy a Védák 
korának Indiája kereskedelmi kapcsolatban állt Közép-Amerikával és Kelet-Afrikával 
már jóval Kr. e. 2500 előtt. Így nem csoda, hogy az új kronológia nem csak a tudósok 
között támaszt viszályt, de érzelmi töltete is van. További bizonyítékokra szükség van 
még, és talán sok állítást vissza fognak vonni, de nem kétséges, hogy a régi 
kronológia hiteltelenné vált és nem csak az ősi India, de az egész őstörténet 
kutatóira sok meglepetés vár még. „  

Kumari Kandam (vagy Lemuria) 

Pontos adatokkal szolgálni nem tudunk, egyesek szerint 16, mások szerint 11 ezer 
éve került a földrész a tenger alá. Talán nem is a pontos dátum a fontos, hanem 
hogy a hagyomány megőrizte emlékét. Azt sem tudjuk, hogy rögtön leírták-e, vagy 
előbb évezredekig szálhagyomány útján maradt fenn, de a ma fellelhető irodalmi 
hagyaték említést tesz róla. Minden esetre a víz alatti régészet tárt fel építményeket 
a tenger mélyén az említett területen. 

 

 
A feltételezett földrész helye India és Indonézia között, alább a mai helyzet. 
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Más források India nyugati oldala és az arab félsziget közé helyeznek egy elsüllyedt 
földrészt.  

Jayasree Saranathan írja: 

A Mahabharatából tudjuk, hogy a Harappa/Indus civilizáció létrehozói tulajdonképpen 
Dwaraka népe, akik a szigetet akkor kényszerültek elhagyni, amikor az víz alá került. 
(Tény hogy a tektonikus lemezek mozognak, bizonyíték rá a cunami 2004-ban. Lehet, 
hogy sok ezer évvel ezelőtt még nagyobb lemezmozgás volt.) 

 
Alábbi térképen Dwaraka népének útját látjuk, a rajz a Mahabharata leírását követi: 

 

 
 
A tenger alatti régészet egy nagy várost fedezett fel India nyugati partjainál. Az ott 
talált írás a harappai és a brahmi írás közé helyezhető. Az indiai írások keletkezési 
sorrendben: harappai, brahmi, devanagari.  

Indiában már Kr.e. 1500-nál korábbi időből is találtak vasat Kasmírban és Dwarakán. 

Az indiai „Noé”, Manu története számol be az özönvízről. Nyilvánvaló, hogy további 
kutatás szükséges a pontos időrend és az események összehangolására – de így is 
egymás után kerülnek elő a kirakós játék darabjai. 

Tehát India nyugati felén, az Arab tengerben (is) pihen egy elsüllyedt földrész. 

Manu másik neve dravidák ura (Dravideshwara) volt – megmenekült a vízözönből és 
Dwaraka városán keresztül (amelynek épületei a tenger alatt szépen megtalálhatók) 
lépett India földjére. Más szóval: a Perzsa-öböl akkor szárazföld volt! Amikor Manu 
és emberei a Saraswati folyó mentén hoztak létre kultúrát, egy másik csoport Arábia 
felé indulhatott, hiszen a Perzsa-öböl másik oldalán a mai Szaud-Arábia található. 
További tényként ismerjük Manu történetéből, hogy lovakkal rendelkezett, hiszen 
említve van a lóáldozat.”  

Ekkor viszont Arábia felé is vihettek lovakat, amelynek nyomait nemrég tárták fel. A 
mai nevén Al-Maqar nevű helység mellett kb. 80 tárgyat ástak ki, amelyek kora a C-
14 teszt meghatározása szerint 9000 év. Al-Maqar civilizációnak nevezték. (Érdemes 
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lenne kideríteni, hogy van-e köze a névnek a világszerte sok helyen előforduló 
Magyar-makar-magar nevekhez…) 

http://www.reuters.com/article/2011/08/24/us-saudi-archaeology-
idUSTRE77N5TL20110824 

A tárgyak között vannak nagy ló szobrok, zablával és lószerszámmal. Érdekes, hogy 
erről a leletről nincs nagyobb hírverés: tartja magát a megrögzött és felülírhatatlan 
álláspont, hogy a lovat Közép-Ázsiában háziasították 5.500 évvel ezelőtt.  

 

 

 

 

A közeli barlangokba temetkezett az Al-Maqar civilizáció népe. A halottakat 
balzsamozták – ami akkoriban elég ritka volt, és fejlett technikára utal. Találtak a 
kőszerszámokon kívül nyílhegyet, lándzsahegyet, őrlőkövet, gabonamozsarat, 
szövőszékhez nehezéket, a bőrkikészítés eszközeit. Az agyagedényeket geometriai 
minta díszítette. 

A fent említett irodalmi mű, a Kalittokai tehát elbeszéli, hogy a tenger elárasztotta a 
Pandya királyok földjét, ezért azok új területeket hódítottak meg. A Kr.e. 6. századból 
ismert a Pandya dinasztia neve, de feltételezik, hogy sokkal korábbról származnak 
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őseik.  A Pandya a 15. századig Dél-Indiában uralkodó 4 tamil dinasztia egyike (a 
többiek:a Chola, Chera és Pallava dinasztia). 

A Chera, Chola és Pandya uralkodók ősei a hagyomány szerint tamil testvérek voltak, 
és az ősi tamil ország királyaitól származtak. Chera és Pandya jelentése: régi ország, 
Chola jelentése: új ország. 

 
Devaneya Pavanar  (1902–1981) dravidológus 35 könyvet szentelt a tamil 
hagyományok kutatásának. Arra a következtetésre jutott, hogy több száz szanszkrit 
szó vezethető vissza tamil eredetre, sőt, a szanszkritból kölcsönzött szavakra 
léteznek tiszta tamil megfelelők. Vagyis: a tamil a szanszkritnak felette áll, és sokkal 
ősibb eredetű. Lemuriából, a civilizáció bölcsőjéből származik. A szanszkritológusok 
viszont kezdettől fogva elvetették a tamil ősiségét. 

Elmélete szerint a tamil nyelv 50-100 ezer évvel ezelőtt fejlődött teljessé, és a Kumari 
Kandam (lemúri) civilizáció 50 000 éve alakult ki. A Húsvét Szigeteken fennmaradtak 
egy 22 000 éves tamil kultúra nyomai. Véleménye szerint 18.000 évvel ezelőtt 
süllyedt el Lemuria.  

1966-ban megjelent A világ első klasszikus nyelve (The Primary Classical Language 
of the World) c. könyvének előszavában ezt írja: 

“Nincs a világon más olyan nyelv, mint a tamil, amely annyi kárt szenvedett volna 
természetes és emberi tényezők által, és amely annyi igazságtalanságot szenvedett 
volna el rosszindulatú külföldiektől és megtévesztett bennszülöttektől. Azt az 
általános hiedelmet, hogy minden művészet és tudomány progresszíven fejlődik az 
idő múlásával, a filológia megcáfolja azon alapvető tévedés alapján, hogy a tamilok 
őshazáját a mediterrán régióba teszi, és a szanszkritot, ezt a Védák utáni félig-
mesterséges, összehordott irodalmi nyelvet, az indiai eszperantót, az indoeurópai 
nyelvek prototípusának teszi meg. Nyugaton még nem tudják, hogy a tamil egy 
nagyon fejlett klasszikus nyelv lemúri eredettel, és a szanszkritisták kezdettől fogy 
rendszeresen és együttműködve nyomták el mind a nyilvánosság előtt, mind privát 
területeken, amióta csak a védikus koldusok Délre vándoroltak, és kihasználták 
felsőbbrendű bőrszínüket és a régi tamil királyok primitív hiszékenységét, és földi 
istenekként léptek fel, a tamilokkal pedig elhitették, hogy saját nyelvük isteni vagy égi 
eredetű.” 

A 20. század első tamil nyelvésze doktori disszertációját is fenti témából írta. A 
Madraszi Egyetem akadémikusai viszont elvetették a tanulmányt, mert szerintük a 
kutatásból hiányzott a megalapozottság. Ezzel az egész tamil világot megalázták, sőt 
a tudósból gúnyt űztek és nevetségessé tették. – Kemény ideológiai összecsapások 
folynak a tamil őshazát illetően: próbálták rájuk bizonyítani, hogy északról, vagy 
nyugatról vándoroltak be. Több tamil kutató viszont állítja, hogy a tamilok Lemuriából 
vándoroltak be, magukkal hozva egy igen ősi kultúrát. Mivel ennek nyomai 
világszerte megvannak, arra a következtetésre jutottak, hogy az ú.n. mediterrán faj 
Indiából származik, amely az eredeti dravida őshaza része volt. Ezért a dravida 
elemek nem csak az indiai kultúrában találhatók, hanem nyomon követhetők a krétai, 
Égei-tengeri, babiloni, egyiptomi, föníciai és a régi világ más kultúráiban is.  

Hogy a tamil vagy a magyar a világ legősibb nyelve, nem fontos, de annál 
érdekesebb a nagyfokú rokonság a két nyelv között. Tehát a lényeget tekintve, 
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mindkét állításban lehet igazság. És az is milyen érdekes, hogy a tamil kultúrát és 
nyelvet is saját hazájában próbálják évszázadok óta hontalanná tenni! 

Visszatérve az elsüllyedt földrész elmenekült lakosaira: 

A Pandya királyok uralkodtak Dél-Indiában sok ezer éven keresztül. A Naga népek 
ellen harcoltak, és le is győzték őket váltakozó szerencsével. De kik voltak a nagák? 
A kígyó-nép? Egyes források szerint nem dravidák. A Kalittokai említi, hogy sok tamil 
naga törzs, úgymint a maravarok, eyinarok, oliarok, oviarok, aruvalurok és 
parathavarok bevándoroltak a Pandya királyságába. A karaiyarok például a 
tengerparton telepedtek le, tengeri kereskedők voltak.  Az Észak-Ceyloni tamilok ősei 
is nagak. 

A hagyomány szerint az árják az írást a nagáktól tanulták, ezért nevezik a szanszkrit 
írást deva-nagarinak. A Mahabharata eposzban is sok szó esik a nagákról, a félig 
kígyó-félig ember alakokról – hol pozitív, hol negatív szerepben. Tény, hogy egész 
Indiában jelen vannak a nagák, sőt India északkeleti részén, a burmai határon az 
egyik állam a Naga-ország. Burmában is élnek naga törzsek és Rajasthanban a Bhil 
Mína törzset is délről származtatják. 

Hogy a forrásokban hol ellenségnek, hol szövetségesnek említik, arra a 
feltételezésre enged következtetni, hogy talán a legősibb lakosok voltak, akiknek 
földjére Lemuria lakói mintegy betörtek, egy részük észak felé vándorolt, más részük 
beolvadt. 

A Kalittokaiban szó esik egy háborúról a Villavarok és Mínavarok egyesült ereje és a 
naga ellenség között.  Itt lesz számunkra érdekes a történet. 

A Villavar  szó nyilast jelent. Ők voltak a dravidák ősi uralkodói. Egy ősi harcos törzs. 
A tamil villavárokat a Pandya dinasztia alatt Eyinarnak is nevezték, Sri Lankán Ilanar 
volt a nevük. Találunk-e hozzá magyar jelentést? Szentkatolnai Bálint Gábor tamil 
szótárában igen! 

A tamil vel = szúrófegyver, akác (mert ez is szúró). Murukku istenség lándzsájának a 
neve is vel. Az ny és v hang egymást válthatja, pl. nyihog és vihog, tamil vil, villu = 
nyilik. A magyar szó jelentésénél ezt mondja: az –ar a tamil régi többes, ma 
megtisztelő alak, minthogy a hun törzsnevek ’ar, or úr” végzete ezen személyi 
többesnek a hun-moger nyelvben egykori létezését mutatják. Tehát megvan a 
villavar szó nyelvészeti levezetése, bizony, azonos a magyar nyilassal. A villavarokat 
Eyinar néven is ismerték. 

Ismét Bálint Gábortól idézek: 

„Tamil ey- = nyilat kilőni, eyin-ar = vadász, továbbá e, evu = nyíl, mert az íj, ív és nyíl 
annyira váltakozók egymás közt, hogy alig jöhetni az eredeti értelemre.” 

Magyarul: a nyilasok másik neve íjas, íjász volt.  

A Chera király címe Villavar Kon volt, utalva ara, hogy a Villavarok nemzetsége 
alapította a Chera királyságot a mai Keralában jóval időszámításunk előtt. A tamil kon 
szó megfelel a kán, kagán titulusnak, akár királynak is fordítható. Zászlójukon íj és 
nyíl volt. Társadalmukra jellemző volt a patriarchátus és monogámia, amelyet a 
nagák beolvadásával felváltott a matriarchátus és többférjűség. 
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A Pandya királyságban a Mínavarok a Villavarok szövetségesei. A korai Pandya 
királyság zászlaján íj és nyíl szerepelt, de ezt később a hal jele váltotta fel. A 
Mahabharatha a Pandya királyság uralkodóját Saranga Dwajannak nevezi, ami ezt 
jelenti: Nyilas zászlós király. A Mara Nadar-ok, egy dinasztia képviselői az ősi 
Pandya királyságban szintén villavárok lehettek. Az Eyinars (íjászok) is kapcsolatban 
álltak a Villavarokkal. A Pandya királyság  címei ezek voltak: Maran, Eyinan, Enadhi. 
(Más forrás a nagákhoz sorolja őket) A Mínavar (mín tamilul halat jelent) királyok 
zászlóján a hal szerepelt, és a Mahabharatha Mathsya Raja = Hal Király néven említi 
őket. A Mínavarok vagy Parathavák az ősi Pandya királyságból származtak, és 
szintén Villavar őseik lehettek, mert címük az Enadhi vagy Enadi = ősi íjász, és az 
Eyinar név villavar eredetre utal. 

Rajasthan egyik ősi dinasztiája a Mína (a mai Jaipur és Alwar vidékén) - szintén halat 
jelent, és hal az emblémája, mint a déli Pandya királyságnak. Esetleg délről 
származnak? A Hal Királyságot már a Rig Véda is említi, (de nem tudjuk, melyikre 
vonatkozik.) Mindenesetre, ma már csak egy nagyon kis részük, a törzsi mínák 
beszélnek egy dravida dialektust. – Nagy részük ugyanis később keveredet a 
Pardeshikkel vagy Rajputokkal, akik szkíta, heftalita (hun) vagy más közép-ázsiai 
törzsek voltak. A szkítákkal keveredett Mínák és bhilek Rajput nemzetség lettek, míg 
a nép azon része, amelyet a szkítát és muszlimok kimozdítottak helyükről, keveredett 
a törzsi kötelékben maradt néprésszel, és ezek a törzsi mínák beszélik máig a 
dravida nyelvet, de őket is rajputnak tekintik. Rokonaik megtalálhatók Észak-India 
nyugati és keleti részen és Pakisztánban is. Idővel teljesen elszakadtak a villavar 
nemzetségektől. 

A Harappa (Indusvölgyi) civilizációból fennmaradt sok pecsét halat ábrázol. Alábbi 
újságcikk egy feltételezést ismertet a témában: 

Asko Parpola professzor szerint a korai Harappa civilizáció sok agyagedényén is a 
legnépszerűbb motívum a hal… 

Sok tudós úgy véli, hogy ez egy dravida vagy proto-dravida civilizáció volt. A tamil az 
egyik legrégibb dravida nyelv. Manapság India déli részén és Sri Lanka északi 
részén élnek tamilok. De kik az őseik? A legenda szerint az Indiai félszigettől délre 
terült el a hatalmas Kumari földrész, vagy ahogy nyugaton ismerik: Lemuria. Erre van 
geológiai bizonyíték. A legenda szerint a tamilok ősei innét vándoroltak Indiába, 
amikor a tenger elárasztotta Kumarit. Az is elképzelhető, hogy ekkor már éltek 
tamilok Indiában, és a menekülők melléjük telepedtek. Sőt, a tragédia előtt lehettek 
ki- és bevándorlások, kapcsolatok dél és észak között. A földrész tengerbe 
süllyedése után a Pandyák – a legrégibb tamil dinasztia - királyságot hoztak létre 
Dél-Indiában Madurai székhellyel.  

A Pandyák királyi emblémája a hal, tamilul „mín”. A királyt gyakran „mínavan”nak 
nevezik. Maduraiban ma is áll Mínacsi (halszemű) istennő temploma. A hal jel a 
Harappa kultúra pecsétjein talán ősi királyaikra és/vagy a „Halszemű” istennőre utal?  

TAMIL TRIBUNE, March 2003 (ID. 2003-03-01) 

A hal  királyi szimbólum volt Indiában. A hinduk szent állatnak tekintették, ugyanis 
Visnu első avatárja (megtestesülése) hal volt. A történetet a Matsya-Puranában (a 
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hal szanszkrit neve matsya) találjuk, amely többek között leírja a teremtés történetét, 
a királyi dinasztiák kialakulását és felsorolja a társadalmi csoportok kötelességeit. A 
Satapatha Brahmana a másik szent könyv, amely Manu történetét leírja: 

Egy régi dravida király, a Visnu-követő Satyavrata, aki később Manu néven vált 
ismertté, kezét mosta egy folyóban, amikor egy kis hal úszott a kezébe, és kérte, 
hogy mentse meg az életét. Beletette egy edénybe, de a kis hal hamarosan kinőtte. 
Akkor átköltöztette egy medencébe, majd egy folyóba, végül az óceánba. A hal egyre 
növekedett – majd felfedte kilétét: hogy ő Visnu maga. Elmondta, hogy hét nap 
múlva özönvíz lesz, amely minden életet el fog pusztítani. Ezért azt tanácsolta 
Satyavratának, hogy építsen hajót, és vigyen magával minden gyógynövényt, 
mindenféle magokat, a hét bölcset, a Vasuki kígyót ás más állatokat. (A kígyóra még 
visszatérünk). Visnut hal alakban négy karral ábrázolják, felsőteste férfi, alsó része 
hal.) 

 

 

A bárkát a halhoz közözte, az pedig egy hegy tetejéhez vezette a hajót. Ott azt 
tanácsolta, hogy kösse a bárkát a hegyhez, majd a víz apadásával ereszkedjen a 
bárka is lefelé. A hegy oldalát „Manu Leszállásának” nevezték. Az özönvíztől tehát 
megmenekült Manu, a 7 bölcs és az állatok és növények képviselői, akárcsak Noé 
bárkájában.  

Egy Matsyának nevezett nép fontos szerepet játszik a Mahabharata csatáiban. A 
Pandya dinasztia is a Matsya-populáció egyik ágából származtatja magát – tehát egy 
vízözöntől megmenekült néptől, ezért szerepel a hal a jelvényeiken. Említettük, hogy 
dravida nyelvekben mín a hal neve. A szó tövét megtaláljuk a római Minerva (a 
bölcsesség istennője) és az etruszk Menrva nevében. Ezen istennők nem anyától 
születtek, hanem Jupiter fejéből pattantak ki (akárcsak Pallas Athéné a görögöknél). 

Maduraiban ma is áll Mínacsi a „halszemű” istennő temploma. Madurai egyik ősi 
Pandya királya gyermektelen volt. Yagnát, áldozatot végzett a szent tűz előtt. Kérése 
teljesült: egy hároméves kislány lépett ki a tűzből, ő volt Mínacsi. Tehát szintén nem 
anyától született. 

A mezopotámiai víz-isten Enki – attribútumai a kecske és a hal (később a bak 
csillagkép) – a fő teremtő istenség. A sumér apkallu (vagy abgal) jelentése „bölcs”. 
Enki jelzője, valamint a papok, ördögűzők, jósok címe is. A szó utal továbbá a 
mitológiai bölcsekre is, főleg a hét özönvíz előtti bölcsre: ékírásos szövegek említik a 
hét özönvíz előtti bölcsről szóló szájhagyományt, akiket Ea küldött a földre a 
„puradu”-hal formájában, hogy az embereket megtanítsák a civilizációra. Enki 
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szolgálóit félig-hal, félig-ember formában ábrázolják. Mivel az ilyen reliefek Kr.e. 1000 
utáni korból ismertek, elképzelhető, hogy a hal-mítosz Indiából került Mezopotámiába. 
(Felvetés: ha a mr…eka, a kecske egy pecséthengeren a melukha kereskedőt 
azonosította, esetleg a tudós hal eredete is lehet melukha, azaz indiai?) Az indiai 
Manu egy nagy halnak köszönhette menekülését az özönvízből – a hal nem volt más, 
mint Visnu isten. Bárkáján utazott a hét bölcs (rishi), akik a civilizációt megtanították 
az új emberiségnek.  – A Saraswati civilizáció hagyományában a hal jelet a 
rézfeldolgozással asszociálják, kb. Kr.e. 3500-tól kimutathatóan.  

Graham Hancock, ezt írja Underworld (Crown 2002) c. könyvében:  

„... Annak biztosítására, hogy a Védákat fenntartsák a jövő emberisége számára 
minden pralaya ... megsemmisülés és újjászületés után, az istenek megalkották a 
Hét Bölcs „intézményét”, a beavatottak testvériségét, akik időről időre a civilizáció 
tanítóiként, a kozmikus igazság őreiként reinkarnálódnak  ... Túlélték az özönvizet 
Manuval a bárkában… A Védák elpusztultak az özönvízben, de a Bölcsek 
reprodukálták őket a vízözön után. 

A sumér és védai hagyományok Hét Bölcse között vannak hasonlóságok: 

Közös elem a hal: a sumér bölcsek félig emberek, félig halak, a védai bölcsek 
Manu bárkáján utaznak, amelyet egy hatalmas hal vontat.  

Mindkét csoport hasonló civilizáció-mentő szerepet játszik.” 

 
 

 
Pandya királyok Sri Lankán is uralkodtak 2000 évvel ezelőtt. A képen egy érméjüket 
látjuk: középen fent templom ábrázolása, két oldalán hármashalom.  
A hegy – hármashalom – jele India különböző területein, különböző korokban megvolt: 
a legősibb jeleket a Bhimbetka barlangokban találjuk, mint az emberi jelenlét 
legkorábbi nyomait Indiában. A barlangok legalább 100 000 éve folyamatosan lakottak, 
a sziklarajzok 30 000 év óta készültek folyamatosan, és a legrégibb ábrázolások – 
vonalak, hullámvonalak akár 700 000 évesek is lehetnek.  
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Még visszatérve a naga = kígyó témára. A hindu mitológiában a naga félig emberi, 
félig természetfeletti (isteni) lény. Szerepelnek India minden vallásában, sőt egész 
Ázsiában otthonosak, és rokonságban állnak a kínai sárkánnyal. Vizi istenségként a 
folyók, tavak, tengerek mélyén laknak ékkövekkel díszített palotákban. (Akárcsak a 
nimfák) Kasmírban minden forrás őrzői. A templomokban őrt állnak a bejáratnál. Dél-
Indiában u.n. nagakal-okat = nága köveket állítanak a gyermektelen nők. A kövek 
egyetlen kígyót, vagy összefonódott kígyópárt ábrázolnak.  

 

 
Fa alá állított fogadalmi ajándékok 

 

 
  

Kígyós dombormű a Tanjori templomban 
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A nágák félisteni fajáról már a Védákban is szó esik.  

India legtöbb nyelvében a szanszkrit naga szóval nevezik meg a kígyót. A 
mitológiában szerepet játszanak már a teremtésben. A legenda szerint túlnépesedtek, 
ezért Brahma a vizek mélyére küldte őket. – A legendának történeti eredete lehet: a 
nagák azoknak a hegyeknek a barlangjaiban éltek, amelyeket elárasztott az Indiai 
óceán. Mindazon népeket/törzseket nagának nevezték, akik barlangokban, 
alagutakban éltek.   

Több népcsoportot is nagának neveznek Indiában délen, északon, keleten és 
nyugaton, Burmában és Sri Lankán. Őseik a tenger felől jöttek? Barlangokban éltek? 
A nagy eposzokban sok szó esik a nagákról, olykor negatív, olykor pozitív szerepben. 
Utalás van naga népekre, törzsekre. Helyüket, történelmüket nem könnyű 
kinyomozni, de talán a nyomokat az özönvíz tájékán kell keresni. Érdemes itt 
megjegyezni, hogy a szkíták ősanyja szintén félig nő-félig kígyótestű. 

 

 
 

Anahita, - A szkíták kígyólábú ősanyja. Megtaláljuk ugyanezt a nőalakot egy trák 
területen előkerült etruszk sírfeliraton is. 

 
 

Vizi kultúra? Vízből származó ősök? Vízből származó tudás?  
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A motívum nyugat felé mozdult, megtalálható a görög-római mitológiában.  

Közismert, hogy Hermész, az istenek hírnöke kezében hordja a kerükeión pálcát (a 
rómaiak caduceus-nak nevezik), amelyre két kígyó tekeredik. Visel továbbá szárnyas, 
rövid bőrcsizmát, amit a görögök így neveztek: pteroeis pedila (római neve: talaria) – 
más forrás szerint szandált. A széles karimájú nemezsapka Aidoneusz kalapja volt (a 
Láthatatlané), ami láthatatlanná tette a viselőjét. Hermész fegyvere egy arany kard, 
emiatt kapta az „aranykardú” állandó jelzőt. Továbbá kitalált egy gyújtószerszámot is. 
Egyéb találmányai közül a számokat, a mértékegységeket és az ABC-t érdemes 
megemlíteni. Tehát a civilizáció egyes elemeit neki köszönhetjük. A görögök a 
legkorábbi időktől fogva tisztelték Hermészt, erről a Kr. e. 14-13. századból 
Knósszoszból előkerült írásos emlékek tanúskodnak. Mivel az akhájok is kb. ez 
időben érkeztek Knosszoszra, kérdés, hogy Hermész görögnek tekinthető-e, vagy az 
őslakos pelazgok tisztelték?  

Mindenesetre, egy kardos, csizmás, kalapos figura, ráadásul kígyók tekerednek a 
botjára. Mintha nem lenne egészen görögös a megjelenése…  

William Hayes Ward a 20. század elején felfedezte, hogy a caduceus pálca 
mezopotámiai pecséthengereken is megtalálható. A jelkép eredetét Kr.e. 3. -4. 
évezredre teszi és feltételezi, hogy a görögökhöz is Mezopotámiából került. A.L. 
Frothingham Hermész előfutárát Babilonban keresi, ahol legkorábbi alakja 
kígyóistenség volt. 

 

Ningishzida  az alvilág istene, Gilgamesh egyik őse, sumér nevének jelentése: “a jó 
fa istene”. A mitológiában Anu (az Ég-isten) mennyei palotáját őrzi Dumuzival. 
Ábrázolják emberfejű kígyó alakjában is. (Indiában is van ilyen, ld. a képet) A fenti 
kép egy lagasi templomban talált edényről származik a Kr.e. 21. századból.  

Fára tekeredő kígyó? Mintha a Bibliában is találkoztunk volna vele… 

2007-ben az egyik Arabian Archaeology and Epigraphy folyóiratban jelent meg 
híradás a Perzsa-öbölben gyakorolt kígyó kultuszról. Szépen megmunkált 
templomokban találták jeleit Kr.e. 1250- Kr.u. 550-ig Bahrainben és az Egyesült Arab 
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Emirátusokban. Az időszak kezdete nem a kultusz kezdetét jelzi, hanem, hogy abból 
a korból létezik bizonyíték. Utalok az Al-Maqari ló-leletekre… 

A Kalittokai említi, hogy sok tamil naga törzs, úgymint a maravarok, eyinarok, oliarok, 
oviarok, aruvalurok és parathavarok bevándoroltak a Pandya királyságába. 

Eyinarok – íjászok – kígyó rokonsággal? A szkíták is mintha íjfeszítő nép lettek volna, 
a monda szerint ősanyjuk félig kígyó volt… 

Meglepő lehet a tény, hogy Indiában a hinduizmusnál sokkal ősibb vallási gyakorlatot 
is követnek – nálunk pogánynak neveznék, de a hinduizmus nem bélyegzi meg – 
legfőképpen Délindiában. Bár minden falunak megvan a maga hindu temploma, az 
emberek “mellékesen” követik az ősi vallást is. Szellemek, védőszellemek, ősök 
szellemei, személyes istenségek élnek együtt egy összetett hierarchiában. Fákat, 
kígyókat tisztelnek – mindkettő termékenység szimbólum. (a fa mint életfa 
közvetítheti az áldozati ajándékok által felszabadított energiát az istenek hona felé, 
ahogy a Rig Véda említi. A szent fa árnyéka is szent, a médiumok itt fogadják a 
túlvilági üzeneteket. Emlékezzük a „fejbenézés” jelenetére!) A szellemeket, 
istenségeiket fa alatt, forrás, kőhalom mellett, oszlopok vagy kőlapok előtt imádják, 
általában a falu határában, ritkábban találunk templomot, és gyakran van 
otthonukban is egy házioltár.  

A falu vagy a nemzetség egyik ilyen istensége Ayyanar. Fa alatt, forrás mellett, 
kőhalom mellett, oszlopok vagy kőlapok előtt imádják, általában a falu határában, de 
lehet épített temploma is.  

Ayyanar  (Aiyyanar , Ayanar  vagy Iyenar ) neve igencsak hasonlít az eyinar 
nép/törzs nevére. – Ayyanar - hindu falusi istenség, nem szerepel a hivatalos hindu 
panteonban. Tamilnaduban és Sri Lanka tamil falvaiban imádják elsősorban mint a 
falu őrző istenségét, vagy a nemzetség istenségét. Papjai nem brahminok; többnyire 
a fazekasok (Velar) kasztjába tartoznak, de mások is szolgálhatnak a templomokban. 
A funkciót ősidők óta a családon belül öröklik. Ayyanar templomai előtt általában az 
istenség hatalmas színes szobrai állnak, valamint kísérői ló- vagy elefántháton. Ő 
maga is gyakran fehér lovon ül, hogy a falut megvédje az ellenséges démonoktól. 
Fegyverei a kard, a lándzsa vagy akár a trident, a háromágú villa. Sok elmélet van 
eredetére és nevének jelentésére vonatkozóan.  

Templomukban egyéb, 21 őrző és nemzetségi istenségeket, ezeknek legalább 60 
szolgáját és az Anyát (anyaistennőt) is tisztelik. Ayyanar elé csak növényi adományt 
tesznek, a többinek esetleg kecskét vagy csirkét is áldoznak. Ayyanar történetét a - 
szintén csak Dél-Indiában honos - Villupattu népköltészet műfaja örökíti meg. 
Jelentése: íj-dal. Az íjat ugyanis lehet húros hangszerként is használni, egyéb 
hangszerek kíséretében eléneklik az íjász-isten „népmesei” történetét. (Azért 
hangsúlyozzák a népi elemet, mert mindez kívül van a hindu valláson, a brahmanok 
papi kasztján, és akár párhuzamosan, egyidejűleg is „imádhatnak két istent is”.) 
Fontos, hogy ez a vallás a nemzetségi keretek között családi értékeket őriz meg 
falusi környezetben – mint ahogy mindenhol a világon a falu a legjobb 
hagyományőrző. Jellemző az ősi értékrendre, hogy a közösségi élet az egyéni 
érdekek és életek felett áll.  
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Az Ay  volt az első uralkodó dinasztia a mai Keralában. Az Ayok tamil királysága a 
korai Sangam kortól a Kr.u. 10. századig virágzott. Székhelyük Aykudi-ban volt, 
Palanihoz közel, a Veliyan nevű törzshöz tartoztak. A tamil vel szó szúrófegyvert 
jelent. Lándzsát, szigonyt. A vil- nyilat jelent. A Chera dinasztia első királyának 
felesége Veliyan Nallini is ebből a törzsből származott. Alapítottak egy másik Aykudi-t 
is Tamilnaduban Kuttalam mellett. Az Ay uralkodók dinasztiáját Vel-nek hivták Dél-
Indiában (több dinasztiát is neveztek Vel-nek). Az utolsó Ay uralkodó királyságát 
átadta a 2. Chera dinasztiának a Kr.u. 10. században. A mai Travancore királyi 
családot Cheruay Moopan-nak is nevezték, ami azt jelenti: a kis Ayok vezére. 

 [ 

 
 
Ayyanar szobrok Gobi mellett 

Említettük, hogy Ayyanar olykor fehér lovon ül, temploma elé agyagból készült ló 
szobrokat állítanak, hátasokat éjszakai bolyongásához. Nemcsak lovon ül, kardot is 
tart a kezében. A szobrokat a templom papja készíti, aki legtöbbször fazekas.  

   
 

Ayyanar szobra Madurai közelében – kétoldalt kardok vigyázzák. 
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Indiai szentély lovakkal, lovasokkal, karddal… 


