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Palócz Mihály János 
 

MÁGUSHAGYOMÁNYOK 
avagy egy előző civilizáció nyelve, erkölcse, tudása  I. 

 

(Bartus Továbbképző Központ, Budaörs, 2011) 
 

(Záhonyi András könyvismertetése) 

 

 
 

A könyv borítója 
 
 
Az eddig járatlan úton elinduló könyv együtt-
működésre bíztat. Szimpatikusan felkínálja a le-
hetőséget, hogy könyvének III. kötetében, az ék-
írás jeleinek egyéni rendszerbe foglalása során 
mások hozzászólásainak is helyet ad majd. 

Az I. kötet a sumer civilizációról, városnevekről, 
nyelvről és magyar vonatkozásairól szól. Szóba ke-
rül benne többek között a tudomány és a mi-
tológia kapcsolata, a jelképek üzenete és szerepe 
(állatábrázolások, csillagképek, csillaggá vált 
isten/ség/ek), Deimel páter 51. sumer nyelvi gya-
korlatának újraértelmezése, a „Duna” szó eredete, 
a Tatárlakán talált /a szerző szerint „subar írású”/ 
tábla megfejtése (a könyv az eddigi nagyszámú 
értelmezés közül csupán Harmatta János olvasatát 
közli). 
 
 
Idézet a könyv belsõ borítójáról: 

 
„A Mágushagyományok I. kötetének legfontosabb 
célja az, hogy bebizonyítsa az ékírást megfejtő an-
gol H. C. Rawlinson (1810-1895) 1855-ben leírt 
azon állítását, hogy az ékírást a Babilont felépítő 
Nimród népe, az ősi történeti írásokban Hüper-
boreusnak elnevezett HUN nép (megj.: elődje), a 
szkíták találták fel, és e nép magyarul beszélt.” 
„Stonhenge építői is a Hüperboreusok voltak, de 
(R. Temple állításától eltérően) legrégibb hazájuk 
nem az enyhe éghajlatú Anglia, hanem Európa 
középső része, ahol még fúj az északi szél /a 
boreasz/. Az itteni zord tél ellen védekeztek őse-
ink állatprémből készült ruhákkal, bőrcsizmával.” 
 
Kíváncsian várjuk a II. és a III. kötet meg-
jelenését! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

József Attila 
 

BETLEHEMI KIRÁLYOK 
 

 

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!  
Három király mi vagyunk.  
Lángos csillag állt felettünk,  
gyalog jöttünk, mert siettünk,  
kis juhocska mondta - biztos  
itt lakik a Jézus Krisztus.  
Menyhárt király a nevem,  

Segíts, édes Istenem. 
 

Istenfia, jónapot, jónapot!  
Nem vagyunk mi vén papok.  
Úgy hallottuk, megszülettél,  
szegények királya lettél.  

Benéztünk hát kicsit hozzád,  
Üdvösségünk, égi ország!  
Gáspár volnék, afféle  
földi király személye. 

 
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!  

Jöttünk meleg országból.  
Főtt kolbászunk mind elfogyott,  
fényes csizmánk is megrogyott,  
hoztunk aranyat hat marékkal,  
tömjént egész vasfazékkal.  
Én vagyok a Boldizsár,  
Aki szerecseny király. 

 
Irul-pirul Mária, Mária,  
boldogságos kis mama.  
Hulló könnye záporán át  
alig látja Jézuskáját.  

A sok pásztor mind muzsikál.  
Meg is kéne szoptatni már.  
Kedves három királyok,  
jóéjszakát kívánok! 

 
 1929. dec. 


