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Somos Zsuzsanna 
 

FEKETE-AFRIKÁBA SZAKADT HONFITÁRSAINK 
A magyarabok/magyarábok 

 
 Egyetemi oktatóként dolgoztam a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemen 1990-ben, amikor meg-
keresett egy szudáni orvostanhallgató és közölte 
velem, hogy ő magyarab. 
 Megható érzés volt ezt hallani, de elképesztő 
is egyben, mert sosem hallottam róluk. Utána néz-
tem és a következőket találtam. 
    Gróf Almásy László, a híres Szahara-kutató 
(az „Angol beteg” film főhőse) 1935-ben a szudá-
ni határ közelében lévő Vádi Halfában    egy üzem-
anyag töltő állomáson tankolt, nagy mennyiségű 
benzint vásárolt. A kutastól tudakolta, hogy ho-
gyan juttathatná át kannáit a Nílus túlsó partján 
lévő autói számára. Ő nyugodtan válaszolt: csak 
bízd az átvitelt Ibrahim el Magyarra. Pontosan úgy 
ejtette ki a magyart, ahogyan mi. A gróf tudakolta 
továbbá, hogy a kutas miért nevezi a csónakost 
Magyarnak? Azért, mert magyar ― volt a válasz. 
Ott élnek a szigeten. Almásy tovább tudakozódott, 
de most már az illetékes csónakostól, aki elmond-
ta, hogy messziről, Rubából (Európából) hozta 
őket ide Szulejmán szultán majd 400 éve határ-
védelemre. Almásy meglátogatta a szigetet, ahol 
kb. 300-an éltek. Feltűnően világos arcú, sasorrú 
emberek, akik öntudatosan és büszkén mondták, 
hogy ők nem arabok. A szultán a núbiaiak elleni 
védelemre telepítette őket határőrnek. Nem egye-
dül vannak, vannak más törzseik is. Tudják, hogy 
van magyar nép Európában és mindig várták eljö-
vetelüket. 
 1517-ben a Szentföldet megjárt Pécsváradi 
Gábor atya tudósított róluk először Bánffy János 
királyi főpohárnok mesterhez írott levelében. Be-
számolt arról, hogy az összecsapásokban magya-
rok is részt vettek 1516-ban. 
 A Wikipedia szerint a magyarabok/ma-
gyarábok a mai Egyiptom és Szudán határán él-
nek. 50-60 ezren vannak, Fodor István orientalis-
ta szerint 10-12 ezerre tehető a számuk. 1964-ben 

az Asszuáni-gát megépítésekor falvaik víz alá ke-
rültek, az egyiptomi kormány Kom Ombó köze-
lébe telepítette át őket azonos néven újjáépítve 
falvaikat. Diaszpórában élnek még magyarabok 
Núbián kívül Kairóban, Alexandriában, Manszú-
rában, Szudánban a Nílus-parti Vadi Halfa váro-
sában és a parttal szemközti Magyarárti-szigeten. 
 
Eredetmondáik: 
 Egyesek Ibrahim el Magyart, mások Haszan 
el Magyart tartják a honfoglaló magyarabok veze-
tőjének, aki I. Szelim szultán idején érkezett 
Egyiptom földjére. A mamelukokat legyőző szul-
tán visszatért Isztambulba. Az Alexandriában 
visszamaradt katonák fellázadtak, vezetőjük Ibra-
him el Magyar volt, majd leverésük után Vadi 
Halfáig menekült, ahol az ősi Kaszr Ibrinben meg-
házasodott (3 núbiai nőt vett feleségül). Ibrahim 
el Magyar volt a honfoglaló. Később Szulejmán 
szultán, majd Mária Terézia is hozzájárult a ma-
gyarab kolónia növeléséhez. 
 
A magyarabok jellemzői: 
– bőrük színe világosabb,  
– hajuk vöröses, nem filfil, 
– szemük kisebb a núbiaiaknál, 
– orruk sasorr, 
– esküvőkön sátort állítanak, 
– dombra temetik halottaikat és sírfát állítanak, 
– étkezésükben dominál a kenyér és a hal, 
– egyes magyarab személyek beszámoltak arról, 
hogy anyjuk a kenyér megszelése előtt keresztet ír 
arra, és székelykapu-szerű építményeik is vannak. 
 
 Sajnos, az újabb kori politikai zavargások és 
az anyagi fedezet hiánya késleltetik a genetikai 
vizsgálatokat. A Magyarok Világszövetségében 
képviseltetik magukat. 
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 Nemrégen hivatalos egyiptomi delegáció járt 
hazánkban, közöttük a világhírű főegyiptológus és 
műemlékvédelmi miniszter Dr. Zahi Hawass. Kí-
váncsi lennék rá, hogy megkérdezte-e bárki is Dr. 
Hawasstól, hogy milyen gyökerekkel rendel-
kezik?! 
 

 
 

Szudáni házaspár (babák) 
Dr. Farida Hamza Mohamed ajándéka 

 

 
 

Farida évfolyamtársaival: fehér ingben a magyarab 
orvostanhallgatók. 

 
EPILÓGUS 

 

 Nemcsak nekünk magyaroknak, de a zsidó 
népnek is vannak Fekete-Afrikába szakadt honfi-
társai, ők a lembák. A lembák több törzsben Zim-
babvéban és a Dél-afrikai köztársaságban élnek a 
Limpopó partján. 

 Eredetmondáik szerint kb. 2 500 éve mene-
kültek ide a Kr.e. VI. században bekövetkezett 
babiloni fogság elől. Délre mentek, Petrán ke-
resztül Jemenbe, ahol Sanában a zsidó közösség-
ben időztek egy ideig, majd tovább mentek még 
délebbre Senába, ahonnét csónakon kb. 20 napos 
vízi út után érkeztek meg a Limpopó vidékére. 
Több törzsben élnek itt. Őseiket fehér emberként 
emlegetik. 
 
Hagyományaik: 
– egy Isten, Jahve imádata, 
– az állatok leöléséhez egy külön kést használnak, 
– nem esznek sertéshúst, 
– a fiúkat kis korban körülmetélik, 
– jó fazekasok és ötvösök, 
– zeneviláguk a zsidó hagyományoknak felel meg. 
 
 Egy kutatót éppen ez a különös zenevilág sar-
kallta a genetikai vizsgálatok elvégzésére, amely 
eredménye szerint az egyik törzsben, a bubáknál a 
férfiak Y kromoszómája Cohen modális haplotí-
pusú. Ez a gén a zsidó papi törzsre jellemző.    E 
törzsben a Cohen gén 50% feletti gyakorisággal 
fordul elő. Tehát a bubák a papi törzs leszárma-
zottai. A férfiági genetikai állományból levonható 
számítások szerint számuk eredetileg 7-9 fő volt, 
ami megfelel a bubák eredetmondája szerinti 8 fő-
nek. Ők voltak azok, akik a pusztulás elől maguk-
kal hozták a frigyládát. 
 Ezt a tényt Tudor Partiff angol orientalista 
professzor bizonyította, és meglepő módon nem 
sok ellenlábasa van ez ügyben. 
 A lembák szerint a frigyláda a ngoma lun-
gundu egy fadob, amelyet Mózes készített a 10 pa-
rancsolat számára a Nebó hegyen.    A ngoma jelen-
tése dörgő dob, amely Isten hangja. Nem érint-
hette föld, vagy idegen kéz, a papok az oldalán 
lévő fülekbe illesztett faoszlopokon vállon vitték. 
A csatákban a ngoma hangja megrettentette, meg-
futamította az ellenséget. 
 
 A dél-afrikai zavargások miatt jelenleg a ngo-
ma múzeumi tárgyként, egy múzeum (korábban 
Viktória Múzeum) Etnográfiai részlegében pihen 
Hararéban, a Dél-Afrikai Köztársaságban. 
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 Lám-lám a lembák zenevilága irányította a 
genetikusok érdeklődését feléjük és igazolták 
szájhagyományukat! Érdeklődéssel várom, hogy a 
magyar nép szájhagyományát mikor óhajtják alá- 
 

támasztani genetikai vizsgálatokkal? Kodály Zol-
tán írta: „letörölhette az idő a magyarság arcáról a 
keleti vonásokat, de lelke mélyén, ahol a zene 
forrása fakad, ott él még egy darab őskelet”. 
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Gróf Almásy László magyarabok társaságában (Internet) 


